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32e jaargang no. 5 

Januari 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  
  
Zondag 26 januari  10.00 uur Paasbergen (Albert Schnoing) 
Zondag 9 februari  10.00 uur Helene Westerik  
 
 
DORPSAGENDA 
 
Maandag 27 januari        14.00 uur Vragen over uw pc, tablet of smartphone.  
                                                             Bibliotheek 
Donderdag 30 januari 20.00 uur Drentse sagen en vertellingen. In het wapen 
      van Exloo, voor iedereen toegankelijk, de  
      toegangsprijs is € 5,00 voor niet-leden.  
Maandag 10 februari 10.00 uur Voorleesuurtje, Bibliotheek 
Woensdag 12 februari 19.45 uur Vrouwen van Nu; jaarvergadering, daarna  
      Rianne Bos over verkeer en een verkeersquiz  
      in de Boshof. 
Zaterdag 15 februari   20.00 uur   RnAM met muziek van Leonard Cohen. In de  
      kerk van Odoorn. Entree € 10.00 
Zaterdag 29 februari   20.00 uur Wensconcert muziekvereniging ODO 
 
 
AFVALKALENDER 2020 
21 januari plastic, 28 januari restafval, 4 februari GFT, 8 februari oud papier,  
11 februari plastic, 18 februari restafval, 25 februari GFT. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het eerste nummer van Oes Dörp van het jaar 2020. Volgens mij is het 
nog steeds toegestaan om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen, hoewel 
daar volgens anderen weer bepaalde regels voor bestaan. Namens de andere  
redactieleden wil ik u in elk geval nog wél een gelukkig en gezond 2020 toewensen. 
Er woedt momenteel een discussie of we “twintig-twintig” moeten zeggen of dat het 
gewoon “tweeduizendtwintig” is. Mij maakt het niet uit, maar noem iemand die het 
laatste zegt alstublieft geen “boomer”. Dat laatste is hét woord van 2019 geworden 
en betekent zoiets als préhistorisch type. Het verwijst bij mijn weten naar de  
babyboomers, maar dat zijn toevallig wel heel vaak leeftijdgenoten van ons.  
Het ergste is nog dat het woord van 2019 geen Nederlands woord is. Met deze  
opmerking bewijs ik waarschijnlijk dat ik een boomer ben, maar dat is dan maar zo! 
De Universiteit van Twente heeft het Engels al tot officiële voertaal verklaard, maar 
dat zijn dan ook van origine Tukkers. Wij blijven van het Nederlands gebruik maken, 
met af en toe een lokaal tintje. We zijn dus begonnen aan het tweede decennium van 
het derde millennium, dat klinkt toch heel anders!! In 2020 gaan we vieren dat we  
75 jaar geleden bevrijd zijn, ik neem aan dat daar ook in ons dorp de nodige  
aandacht voor zal zijn. Het jaar 2020 wordt daarnaast ook  voor de sportliefhebbers 
een belangrijk jaar, met grote evenementen als de olympische spelen en het  
EK-voetbal, dit allemaal naast de normale jaarlijkse sportactiviteiten. In eigen dorp 
hebben we natuurlijk ook onze vaste evenementen, maar onze bevrijding is natuurlijk 
belangrijker dan een paar sportevenementen of ander zaken die in 2020 spelen. 

Ik wens u een voorspoedig 2020. 

Theo Zondag 
__________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 21 februari 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 9 februari 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 
11 januari - Stan Luca, zoon van Inez Klaar en Mark de Ridder en broertje van Nilla. 
 
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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VROUW ACHTER HET STUUR     
 
Zo af en toe dwing ik mijzelf om te fileparkeren. Zo’n kunstje moet je immers  
onderhouden om het niet te verleren. Vlak bij mijn afspraak in Stadskanaal zie ik een 
lege parkeerplek pal achter een geparkeerde auto. Ik heb een van mijn drieste dagen, 
dus stop ik naast de auto en rij daarna voorzichtig insturend achteruit. En, gedachtig 
het advies van echtgenoot, niet over mijn schouder kijkend, maar in de spiegels. 
Op een gegeven moment voel ik weerstand van de opstaande trottoirband die de  
parkeerhaven scheidt van het naastgelegen kanaaltalud. Pff, ik heb het mijzelf niet  
gemakkelijk gemaakt! Met klotsende oksels geef ik nog wat gas bij. Zo! Ik blaas mijn 
ingehouden adem uit en verlaat tevreden de auto. 
 
Driekwartier later wil ik weer instappen. Bij het naderen van de auto valt mij op dat ik 
wel heel dicht op een lantaarnpaal sta. Stond die er net ook al? Die heb ik bij het  
inparkeren niet gezien en de achteruitrijcamera ook niet. Ik controleer toch maar even 
de achterzijde en ja hoor; een deuk rechtsachter in de bumper! Trottoirband? Ik heb 
dus met slippende koppeling gepoogd die lantaarnpaal omver te duwen! Bah, wat baal 
ik dat mijn inzet zo afgestraft is. Ik overweeg niets te melden thuis. Ik hoor de mannen 
in mijn omgeving al sneren: ‘Ja hoor, vrouw achter het stuur!’ 
 
Op weg naar huis schiet mij de actie van een bevriend iemand te binnen. Jonger dan ik 
en … man! Hij had dubbel malheur. Hij kwam hard in aanraking met een lantaarnpaal 
die uit het niets opdook, maar kreeg nog een extra dreun toen de verlichtingsarmatuur 
van die lantaarnpaal, als een soort van toegift, bovenop zijn autodak stortte. Zijn ego 
had het aardig te stellen met die deuken. De eerste (en tweede) schrik te boven,  
besloot hij de EGD aansprakelijk te stellen voor die ondeugdelijke verlichting die  
zomaar naar beneden viel.  
 
Bij nader inzien besluit ik mijn slooppoging gewoon te bekennen. Ik kan het thuisfront  
tussen neus en lippen door altijd nog even herinneren aan die story van hun  
seksegenoot! 
 
 
Aagje Blink      
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EEN GEWOON-BIJZONDERE DORPSGENOOT – THEO SMEENK 

Bij aankomst zie ik meerdere muziekinstrumenten in een kamer en er klinkt ‘klassiek’ 
bij binnenkomst. Het is duidelijk dat ik hier bij een muzikaal persoon ben beland. Theo 
Smeenk werd in 1937 geboren in Voorburg. Op z’n 8

e
 zong hij al in een jongenskoor 

liturgische muziek en feestelijke missen van Perosi, Hassler, Mozart enz. Hij wilde later 
priester/kloosterling worden. Na de lagere school ging hij op z’n 12

e
 naar het seminarie 

in Mook en Haastrecht. Daar volgde hij een 6-jarige gymnasiumopleiding. Heel veel tijd 
werd besteed aan Latijn, Grieks, Frans, Engels en Duits, waarbij naast  
grammaticaonderwijs de klemtoon vooral lag op het lezen en vertalen van teksten.  
Na die opleiding vertrok hij voor de duur van 2 jaar naar het noviciaat in een klooster in 
Echt, Limburg. Daar zou ter voorbereiding op het zo gewenste priesterschap nog 4 jaar 
Theologie en Filosofie volgen. Maar zover kwam het niet. De opleiding bleek voor hem 
toch niet geschikt en werd na zo’n 5 maanden beëindigd. Een zware teleurstelling voor 
Theo. Hij heeft dan ook maanden nodig gehad om zich te herpakken en zich te  
bezinnen op een andere toekomst. 

In het nieuwe schooljaar ging hij naar de Kweekschool voor Onderwijzers in Den Haag. 
Een van de vakken was muziek. Hij kreeg bijv. blokfluitles, maar samen met een vriend 
beleefde hij het meeste plezier aan componeren. Je kreeg een thema op van 4 of 5 
noten en daar moest je zelf  een melodietje van maken; zijn vriend schreef daar een 
paar noten achter, dan hij weer, enz. Na het behalen van het diploma stond hij  
gedurende een paar maanden voor de klas.  

Toen hij een advertentie zag voor beleidsmedewerker bij (toen nog) het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dacht hij “dat ga ik doen”. Bij de overheid zit 
je safe was toen het verhaal en je kan er een waardevast pensioen opbouwen. “En wat 
is daarvan nog over?!” Onder aan de ladder begonnen als schrijver-A heeft hij zich 
opgewerkt tot referendaris. Hij heeft er ongeveer 40 jaar gewerkt en een mooie tijd 
beleefd. 

Het mooiste was wel dat hij daar zijn vrouw Marijke leerde kennen. Helaas raakte zij 
op een gegeven moment geheel verlamd en de oorzaak is nooit  duidelijk geworden. 
“Noem het maar een ruggenmerginfarct” zeiden de doctoren.  Gelukkig krabbelde ze 
heel langzaam weer wat op en kwamen de krachten in haar ledematen ietwat terug.  
Ze kreeg ondersteuning van fysiotherapeuten, maar wilde verder niet geholpen  
worden. Van harde en plotselinge geluiden kreeg ze spastische reacties, dus werd een 
rustiger woonomgeving aangeraden; een ‘hutje op de hei’. Zo kwam het mooie  
Drenthe in zicht waar ze samen al menigmaal op vakantie waren geweest. Hier is het 
relatief rustiger dan in de drukke Randstad.  Eind 1999 vond de verhuizing plaats naar 
Odoorn; mooie en gelukkige jaren volgden. 

Helaas werd Marijke opnieuw ziek en Theo’s rol als mantelzorger bleek nog niet klaar. 
Door defecte gevoelszenuwen in haar onderlichaam en daardoor een niet-waarnemen, 
heeft “die bekende rotziekte” haar uiteindelijk verteerd. Ze is in 2012 overleden.  
Enige tijd voor haar overlijden vroeg zij aan haar goede vriendin Joukje of ze voor 
Theo wilde zorgen. De tussen hen al aanwezige vriendschap mondde uiteindelijk uit in 
een fijne en gezellige (weekend-)relatie. 
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Theo heeft het hier geweldig naar zijn zin. Hij was een trouwe SIVO-ganger en vindt  
het knap dat dit in zo’n klein dorp georganiseerd kon worden. En dan de Drentse  
Wandel 4-daagse, prachtig dat dat hier allemaal kan. Zelf is hij niet zo’n sportman 
maar gaat wel graag fietsen en zwemmen. Hij raakte “zonder cursus” steeds meer  
ingeburgerd en werd zelfs door Richard gevraagd om voor ‘bakker Joost’ brood en 
banket naar hun filiaal te brengen. Dat doet hij intussen al weer zo’n 18 jaar.  
Twee keer per week, met de bestelwagen naar de andere winkel; nu naar de  
Wilhelminastraat in Emmen. Dat is gelukkig altijd goed gegaan, op één keer na.  
Toen stak er plotseling een kat de weg over en onder het motto “ik rij geen dieren aan” 
maakte hij een noodstop. Er vlogen een paar kratten met gebak door de auto.  
Gevolg: een grote bende. Hij is terug gegaan met onverkoopbaar gebak. Gelukkig 
vond Richard het niet erg, althans zo leek het. Theo bezorgt tot op heden nog steeds 
met plezier. 

Koken kan hij ook. Hij begon destijds met recepten uit de krant of tijdschriften, later uit 
kookboeken. Het ging ook wel eens mis, maar hij kreeg er uiteindelijk veel plezier in. 
Zijn Marijke kookte ook graag. Ze had een cursus “Indische keuken” gevolgd en dat 
bracht ze graag in praktijk. Zo maakte ze samen met Theo en een vriendin uit het koor 
een rijsttafel voor 24 koorleden mèt hun partners. Gelegenheid was het Ceciliafeest, 
de patrones van de muziek, dat  elk jaar wordt gevierd. Buurman Steenge had bij hen 
achter in de tuin een tent mét vloer geplaatst en slager Janko van Schippers was zo 
vriendelijk om vlees en kip alvast in stukjes te snijden. Warmhouders werden bij de 
Oringer Marke geleend. Prachtig die samenwerking. Het werd dan ook een zeer  
geslaagde dag. 

 
Op de vraag of hij naast koken nog 
andere hobby’s heeft, blijkt dat van 
jongs af aan tuinieren te zijn. Hij 
kweekte als kind al z’n eigen plantjes 
en houdt van borders met vrolijke  
zomerbloeiers. Achter zijn huis heeft 
hij een moestuin met groente,  
aardappels, asperges, rabarber en 
fruitbomen om zelf sapjes en jam van 
te maken. De tuin, nu in wintertooi, en 
het achterliggende bos maken het 
plaatje compleet. En, hij houdt kippen. 
Er zijn er nu nog maar 5 (de rest viel 
ten prooi aan buizerds en  
steenmarters) maar de overgebleven 
exemplaren zijn wel hele mooie! 

 

 
Lees verder op de volgende  
bladzijde. 
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Muziek blijkt een rode draad in zijn leven. Al op 
het seminarie werd hij dirigent van het  
studentenkoor. Daar had hij niet voor geleerd, 
maar bleek aanleg te hebben. Toen hij later weer 
thuis was, moest een vriend van hem in dienst. 
Die was organist en directeur van een kerk in 
Voorburg. Theo nam het over en richtte er een 
kinderkoor op dat een aantal jaren heeft bestaan. 
Dat was leuk om te doen en hij had enige  
bekendheid in Voorburg gekregen, al was hij  
inmiddels verhuisd naar Waddinxveen.  
Gevraagd werd of hij dirigent wilde worden van 
het Essekoor aldaar. Om de 14 dagen gaf hij er 
repetitie en hij heeft nu nog steeds contact met 
mensen daar. Toen hij hier net woonde, kwam 
de vraag of hij iets voor de Pauluskerk in  
Emmen wilde doen. Eerst werd hij hulporganist, 
dirigeerde af en toe het Pauluskoor en  
uiteindelijk gaf de dirigent het stokje aan hem 
over. Nou ja, stokje … dat wil zeggen, hij werkt 
niet met een baton. Hoe dan wel, vraag ik hem. 
“Gewoon lekker met m’n handen”. Later werd hij gebeld  of hij dirigent wilde worden 
van het Gemengd Koor van de Kruiskerk in Klazienaveen. Dat heeft hij aangenomen. 
In dezelfde periode werd hem verzocht te dirigeren voor de Markesingers in Angelslo, 
een gemengd koor voor 65-plussers. Dat heeft hij zo’n 10 á 12 jaar gedaan. Rond zijn 
80e is hij is met die koren gestopt. 

In de Holtingerhof is een kapel waar elke vrijdagavond een viering wordt gehouden,  
en waar Theo bijna altijd orgel speelt. De katholieke kerk in Emmen, de Goede  
Herderparochie, telt 4 locaties, te weten: Emmerschans, Barger-Oosterveld, Erica en 
Emmen-Centrum. Met enige regelmaat komt hij in de 4 genoemde kerken om orgel te 
spelen bij een uitvaart of om voor te gaan in een weekend-viering. Hij vindt het heel fijn 
dat hij daarvoor gevraagd is om zo de beide pastores te kunnen helpen. Het voelt alsof 
zijn seminarietijd toch niet voor niets is geweest. Hij heeft nog wel een grote wens.  
Momenteel zit hij slecht in de dames (van het koor wel te verstaan) en zou graag wat 
alten en sopranen erbij willen hebben. De verplichting van vroeger om naar de kerk te 
gaan wordt niet meer zo gevoeld. Dat is er mede oorzaak van dat het kerkbezoek  
minder wordt  en jammer genoeg ook de belangstelling voor het kerkkoor afneemt.  
De toekomst van koren ziet er dan ook niet rooskleurig uit. Ouderen vallen weg en er is 
geen nieuwe aanwas. Ook de voorkeur voor religieuze muziek neemt af. 

Piano en orgel zijn voor Theo echt zíjn instrumenten. Daar oefent hij thuis geregeld op 
en hij maakt voor diensten graag gevarieerde programma’s. Heb je nog een wens 
Theo? Nou, zegt hij, ik zou nog graag een keer dirigent willen zijn van een héél groot 
koor. 
 

Conny van der Bent 
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BEVRIJDING – VRIJHEID – HERDENKING 

Op 11 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Odoorn werd bevrijd. 

Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum, organiseert Podium Odoorn op deze 
dag in de kerk een bevrijdingsconcert met een optreden van De Heeren Oud-Zuid. 
Deze groep bestaat uit drie ras muzikanten Luc Oostra (zang/gitaar), Cor Többen 
(elektrische gitaar) en Jan Kuipers (piano/accordeon). Zij zingen liederen gelieerd 
aan de tijd van de 2

e
 wereldoorlog en aan “Vrijheid”.  Een deel van deze liederen 

schreven zij voor een optreden in Assen op 10 april 2019 tijdens het plaatsen van  
36 herdenkingsstenen (“Stolpersteine”) ter herinnering aan Joodse slachtoffers. 

Naast het organiseren van een bevrijdingsconcert heeft Podium Odoorn zich tot doel 
gesteld om op 11 april a.s. een expositie in de kerk in te richten over de bevrijding 
van Odoorn door de 1

ste
 Poolse Pantserdivisie.  

Daarom een oproep aan alle inwoners van Odoorn die nog tastbare herinneringen 
aan die tijd hebben. Graag zouden wij beschikbare oude foto’s, brieven, dagboeken 
en andere materialen die verband houden met de bevrijding van Odoorn en  
omgeving in deze expositie willen opnemen.   

Bevrijdingsconcert: zaterdag 11 april 2020, In de kerk van Odoorn, aanvang; 20.00 
uur, entree € 10,--. 

U kunt contact opnemen met: 
Willem Mulder, 06 - 48717475, willemmulder@xs4all.nl of 
Gerrit Nijhuis, 06 - 46885922, genhnijhuis@ziggo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Pixabay 

mailto:willemmulder@xs4all.nl
mailto:genhnijhuis@ziggo.nl
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CARBID SCHIETEN  31 DECEMBER 2019 
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OUD EN NIEUW OP HET PLEIN 31 DECEMBER 2019 / 2020 
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OPROEP! 
  
Hulp gevraagd bij in kaart brengen “slechte” wandelpaden en routes 
In 2017 heeft onze gemeente een inventarisatie gehouden in ons dorp. Men kon 
m.b.t. wegen en fietspaden opmerkingen kwijt over bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, 
verlichting etc.. Hier is het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Borger-Odoorn 
2019-2029 uit voort gekomen. Helaas zijn in dit plan de voetpaden niet meegenomen. 
 
Voetpaden 
In Odoorn zijn er sinds de jaren 60 aardig wat voetpaden aangelegd. Je kunt aan de 
vorm van het voetpad of juist het ontbreken ervan precies zien dat de aanleg in  
verschillende tijden heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de overgang tussen voetpaden 
en stoepen niet vloeiend en dat zorgt voor onveilige situaties. Een voetpad kan 
ineens ergens ophouden waardoor men gedwongen wordt over de straat of fietspad 
verder te gaan. Of een voetpad met overgang naar de straat heeft een flinke drempel 
waardoor menig ouder met kinderwagen of iemand in een rolstoel voor een flinke  
uitdaging komt te staan.  
 
Wat vragen wij van u 
Wij vragen u uw opmerkingen, wensen en eventueel uw oplossing zoals u deze voor 
ogen ziet uiterlijk 1 maart 2020 te melden zodat wij dit in kaart kunnen brengen. 
Graag voorzien van de locatie en het liefst met een foto of een kaart met  
plaatsaanduiding erbij. U kunt hierbij denken aan: 
- oneffenheden 
- onveilige situaties 
- lantaarnpalen op het voetpad 
- breedte van het voetpad 
- onlogische routes  
- etc. 
Daarnaast vragen wij om u om uw contactgegevens erbij te melden. Deze zullen wij 
met niemand delen maar gebruiken we om contact op te nemen indien er  
verduidelijking nodig is. 
 
Waar kunt u uw opmerkingen kwijt 
U kunt uw opmerkingen en wensen kwijt door te mailen naar  
info@dorpsbelangenodoorn.nl of u kunt een briefje inleveren bij de  
servicebalie bij Coop Schippers 
 
Wat kunt u van ons verwachten 
Wij gaan de opmerkingen verwerken. Ons streven is om de problemen die snel  
opgelost kunnen worden ook direct aan te pakken. Denk hierbij aan loszittende tegels 
ed.. De overige opmerkingen en suggesties gaan we bespreken met de Gemeente 
zodat we ook hier op korte termijn een oplossing voor kunnen zoeken.  
Via Oes Dörp houden wij u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsbelangen Odoorn 
 

 
 
 
 

mailto:info@dorpsbelangenodoorn.nl
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OPENING DORPSHUIS 
 
Per 1 oktober was het al officieel, de  
Oringer Stee met als functie dorpshuis.  
Diverse verenigingen en organisaties  
maken er inmiddels gebruikt van. Ook zijn 
al diverse feestjes geweest. Op 7 maart 
a.s. zal de officiële opening plaatsvinden 
van ons nieuwe  dorpshuis De Oringer Stee 
van 15.00 tot 17.00 uur. Wethouder Niek 
Wind zal de officiële opening verrichten.  
Hierna zal onder het genot van een hapje 
en een drankje alle tijd zijn om gezellig bij 
te kletsen.                                                                    Tekening Bertha de Lange                                                                                                     

                                                                                             
Dorpsbelangen nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn. We hopen dat veel Oringers 
plezier kunnen beleven aan het nieuwe dorpshuis. Wilt u gebruik maken van het 
Dorpshuis dan kunt u terecht bij de Oringer Marke,  daar ligt de dorpshuisagenda: 
0591-519000. 
 
Dorpsbelangen Odoorn 
 
____________________________________________________________________________ 
 
BESTE DORPSBEWONERS  

Wat zijn we toch bevoorrecht om in z`n mooi dorp als Odoorn te mogen wonen en 
leven. En niet alleen het dorp op zich, maar ook zijn mooie omgeving is geweldig!!. 
Maar na oud en nieuw was ik verbaasd en werd ik verdrietig toen ik door het dorp liep. 
Op verschillende plaatsen lag er zoveel troep van al het vuurwerk in ons mooie dorp. 
Heeft dan niet iedereen gehoord van het gezegde: LAAT NIET ALS DANK VOOR HET 
AANGENAAM VERPOZEN… HET DORP DE ROTZOOI EN DE DOZEN. Er zijn ook 
mensen die hun troep wel opruimen en zo hoort het ook!! Laten we alsjeblieft met z`n 
allen toch zorgen dat  ons dorp mooi blijft en een ieder z`n eigen troep even opruimt. 

O ja, en dan nog even dit; uw hond(je) kan het niet helpen dat het poepen moet maar 
U als baasje kunt er wel voor zorgen dat uw lieve viervoeter het niet midden op de 
straat, voetpad of op het gras doet waar iedere dag kinderen langslopen of spelen. 
Mocht het toch per ongeluk gebeuren ruimt u het dan AUB even op, een plastikzakje 
kan altijd wel in uw jaszak. Ik vind het heel jammer om ons dorp zo zien vervuilen want 
ik woon met heel veel plezier in ons mooie Oring. 

Truus Venekamp 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@drenthe-danst.nl
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PODIUM ODOORN: 15 FEBRUARI RNAM MET MUZIEK 
VAN LEONARD COHEN 
 
RnAM is een singer-songwriter duo uit Z.O. Groningen.  
Al jarenlang actief als singer-songwriters, studio vocalisten 
en arrangeurs. De naam is een samentrekking van de  
namen Rob Meulman en Anne-Marie Bovenkamp.  
Het RnAM programma bestaat uit veelal eigen melodieuze 
pop en rock composities. Maar nu bieden zij ook een avondvullend Leonard Cohen 
programma! 
 
Bijna 2 uur lang kunt u genieten van uitvoeringen van Leonard Cohen's grootste hits 
en enkele minder bekende nummers. De muziek wordt omlijst door sfeervolle video's 
en foto's. Iedereen heeft zijn eigen gevoel en beelden bij die tijdloze songs.  
Wie herinnert zich niet de klassieker "Suzanne"? Maar wie was zij eigenlijk echt? 
En hoe dacht Cohen bijvoorbeeld over geloven, relaties, vrouwen? Waar kwamen 
zijn songs vandaan? Wat inspireerde hem? 
 
U begrijpt het al, dit optreden is meer dan zingen alleen.  Via de website 
www.rnam.net kunt u, door op het Leonard Cohen programma te klikken, ook een 
medley beluisteren van een aantal van de songs die tijdens het optreden ten gehore 
worden gebracht. 
 
RnAM  treedt op zaterdag 15 februari 2020 op in de kerk van Odoorn. Valtherweg 1, 
7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. Kaarten:  
€ 10,00  te koop voor aanvang of in de voorverkoop. 
 
Kaarten in de voorverkoop kunnen besteld worden via de website www.sokc.nl, via 
de mail h.klein@sokc.nl of worden afgehaald bij drogist SIMA, Exloërweg 9a 
7873 BW Odoorn. 
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WENSCONCERT MUZIEKVERENIGING ODO 
 
Dit jaar viert muziekvereniging ODO haar 60 jarig bestaan. Wij trappen dit jaar af in 
de hervormde kerk te Odoorn. En wel op 29 februari 2020.  U kunt de invulling van 
dit concert mee bepalen. Uw wensen worden meegenomen in het programma.  
We noemen het daarom  Wensconcert. U heeft inmiddels in uw brievenbus een 
stemformulier van ons gevonden. De bedoeling is dat u uitkiest wat u leuk vindt en 
wil horen, wij dit op 29 februari gaan spelen. Het formulier wat is ingevuld kunt bij de 
COOP in Odoorn inleveren. Hier staat een doos met duidelijk logo van ODO erop. 
Schroom niet! Vul het formulier in voor 1 februari en lever hem in! We verwelkomen 
uw graag bij ons eerste concert van dit prachtige jaar. 
 
Deze avond worden wij muzikaal ondersteund door onze lokale zanger Robin Mink. 
Wij zullen samen een viertal nummers ten gehore brengen. Voor de duidelijkheid, 
deze nummers staan wel vast. De nummers die ODO alleen zal gaan spelen zijn in 
te vullen via het stemformulier dat u heeft ontvangen. 
 
Ook is er mogelijkheid om te dineren bij de Boshof deze avond. U heeft de kans om 
heerlijk te gaan eten en daarna aan te sluiten in de kerk om de avond muzikaal af te 
sluiten. Als u in zo’n arrangement bent geïnteresseerd, mail dan naar  
info@muziekverenigingodo.nl of vraag bij de Boshof naar de mogelijkheden. 
 
Kaarten voor deze avond kosten € 5,00 per persoon. Deze zijn deze avond aan de 
kassa te koop. Wilt u graag zeker zijn van een plekje? Reserveer dan via  
info@muziekverenigingodo.nl. Stoelen worden dan gereserveerd, u dient dan wel 
om 19.30 uur aanwezig te zijn. 
 
Aanvang concert is 20.00 uur 
 
De jubileumcommissie van Muziekvereniging ODO 
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BABY’S 2019 

26 februari -  

Hana Rusom Kidane 

12 juni - Lotte Kraster 

21 januari - Cas Verkaik  

3 januari - Sven Verkaik 

Bram Wiggers -  12 maart 
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22 juni -  Aron Cremers 

27 juli - Fedde Bouwknegt 

26 augustus - Noor Kraster 

7 december -  Julias Sjoerd Tiems 

Jente Rengers - 8 oktober 2019 
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“VLINDERS IN DE BUUK” 

De toneelgroep ”de Heidebloem” is weer druk met de repetities voor een nieuw stuk. 
Het belooft weer een vrolijk stuk te worden waarin de toneelspelers zich ons trakteren 
op een leuk toneelstuk waarin zeker gelachen mag worden. 

Het stuk gaat deze keer over oma die 
haar verjaardag niet in een restaurant wil 
vieren. De weduwe nodigt haar gezin uit 
voor een verblijf in een mooie blokhut. 
Deze staat op een prachtig bosperceel 
die zij in haar bezit heeft. De kinderen 
kunnen intussen niet meer zo goed met 
elkaar opschieten. De één vindt het maar 
niks, de ander noemt het geldverspilling 
en de thuiswonende zoon was liever 
gaan BBQ-en. Kleindochter Tineke vindt 
het allemaal vet cool! Het wordt alles 
behalve een rustig weekend. Oma vindt 
in de blokhut een tas met geld, hierdoor 
worden de anderen erg hebzuchtig.  
Allerlei passanten die ieder voor zich een 
reden hebben op blokhut te bezoeken 
zorgen voor veel verwarring en hilarische 
taferelen. 

Kaarten voor de voorstelling zijn te verkrijgen bij de Boshof voor € 9,50. Dit is inclusief 
koffie/thee en een plak cake. Alle voorstellingen worden om 20.00 uur opgevoerd bij 
“de Boshof” op: vrijdag 31 januari 
       zaterdag 1 februari 
       vrijdag 7 februari 
       zaterdag 8 februari 
 
In de pauze zal er traditiegetrouw een verloting gehouden worden waar mooie prijzen 
te winnen zijn, welke beschikbaar zijn gesteld door de sponsoren. We hopen u op 
één van de avonden te zien. De toneelgroep is van plan er een gezellige avond van 
te maken. 
 
Bert van der Lit 
( foto: toneelgroep de Heidebloem) 
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RARA WAT IS DIT? 

Het voorwerp van de maand januari is volgens ons 
een deel van een kaardmolen. Deze wordt gebruikt bij 
het kaarden van de wol. Het kaarden van de wol is een  
voorbewerking van wol of andere vezels, waarbij je 
ook verschillende soorten of kleuren kunt mengen. Dit 
is belangrijk om het materiaal beter verwerkbaar te 
maken bij het spinnen van garen of het maken van vilt. 
Met deze techniek komen de haren of vezels min of 
meer parallel te liggen. Bij het kaarden worden de  
haren min of meer dubbel gevouwen. Het voorwerp 
van deze maand, de kaardmolen, wordt dus gebruikt 
bij een voorbewerking van de wol voor er gespind kan 
worden. 

 

 

 

Van Wim Koudenburg kregen we het volgende raadsel toegestuurd. Een  
trechtervormig ijzeren voorwerp met een handvat er aan. Het ca 15 cm in doorsnede. 
We zijn erg benieuwd of u weet wat het is. Laat het ons weten zodat we volgende 
keer ook nu weer een antwoord hebben. 

       
(foto’s: Hettie Klein) 

Mocht u zelf een voorwerp hebben waar de afkomst niet van weet, mail een foto met 
uw vraag en wie weet kunnen we hier een oplossing vinden. 

Bert van der Lit 
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST VROUWEN VAN NU OP 8 JANUARI 

De eerste bijeenkomst van de Vrouwen van Nu in 2020, een nieuw decennium, werd 
woensdagavond 8 januari geopend door de voorzitter met een welkom aan alle  
leden en een aantal dames die te gast waren. Een speciaal welkom voor de spreker 
van deze avond, wijkagent Ben Uneken.  

Het nieuwe jaar in het nieuwjaarrolletje, hoe zal het zich ontvouwen ..we weten het 
niet maar er zijn vast kansen en mogelijkheden. We hebben hoop dat het nieuwe 
jaar iets goeds zal brengen in grote maar vooral kleine kring, samen en met  
waardering voor elkaar, dichtbij want op grote schaal is het nieuws over het  
algemeen niet zo positief. Daarbij zoeken we vooral naar vertrouwen, naar veiligheid, 
naar bescherming . Ook daarmee belangrijk om dichtbij te beginnen. 

De wijkagent, Ben Uneken, in volledig uniform aangezien hij oproepbaar was,  
vertelde op een zeer boeiende, levendige, enthousiaste wijze over zijn beroep.  
De heer Uneken is al 40 jaar bij de politie en dat betekent dat hij veel veranderingen 
heeft meegemaakt in de loop der tijden. Het aantal agenten en politiebureau’s is  
afgenomen, werkzaamheden en regels zijn aan verandering onderhevig. 

Borger Odoorn valt onder het basisteam Z.O. Drenthe (Borger Odoorn, Coevorden, 
Emmen) en Ben Uneken (bureau Exloo met 18 collega’s, waarvan 4 vrouw!) is sinds 
oktober 2019 de wijkagent van Odoorn-Exloo-Klijndijk-Odoornerveen.  

Samenvatting van de avond waarin heel veel vragen werden gesteld (waardoor we 
de presentatie nog tegoed houden) en waar we waardevolle tips kregen. 
 
Nood en alarm nummer 09008844 voor allerlei vragen maar nood 112. Ook via de 
website www.politie.nl kunt u vragen en meldingen kwijt. De wijkagent kan dan  
eventueel contact met u opnemen . 

Buurt Whatsapp goede zaak mits goed gebruikt. Extra ogen voor de politie. Wel  
terugkoppeling op de apps. Bij b.v. inbraak-relschoppers, vreemde opvallende  
rondrijdende auto, bel 112 = snel handelen.  

Camera gebruik voor huis en erf is een voordeel bij opsporing. Aanmelden bij politie 
camera in beeld-bij meerdere camera’s kan dan een filmpje worden gemaakt en  
proces versnellen. 

Politie en vrijwillige politie hebben dezelfde opleiding en  bevoegdheden, kleding en 
uitrusting. Per jaar 5x training, in de-escaleren, schiettests, regels en wetten, AED.
(elke auto heeft een AED), politie vaak als eerste ter plaatse. (gemiddeld aantal  
reanimaties per jaar 5-20) 

Rijbewijs verlengen duurt lang-neem iig formulieraanvraag mee en rijd niet als het 
rijbewijs verlopen is want bij schade is er geen vergoeding van de verzekering. 

 

 
 

 
 

http://www.politie.nl
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Korte informatieve filmpjes na de pauze over; veiligheid aan de deur, in huis, tijdens 
pinnen, aan de telefoon en fishing. Zeer voor de hand liggende voorbeelden die we 
allemaal kennen maar toch ….  

Ga nooit in op verzoeken tot betaling, bankgegevens, pincodes en passen via mail, 
app, telefoon. Geef pinpas en codes niet aan derden, ook niet aan (klein) kinderen of 
de hulp. Ga niet in op telefonische aanbiedingen, maar leg snel neer. Let op slimme 
babbeltrucs aan de deur en laat niet zomaar iemand binnen, zelfs niet “het neefje 
van de buurvrouw”, en neem geen pakketjes aan, teken niet, pin niet. Gebruik een 
deur–of raam spion, een kettinkje of een haakje. Doe de achterdeur op slot. 

Pin veilig, eventueel binnen, kijk om je heen, sta dicht bij het scherm, scherm toetsen 
af, doe geld en pas direct in de tas en draag de tas voor met de sluiting naar je toe. 
Stel een dag opname limiet in. 

Een informatieve, nuttige en plezierige avond waarvoor de heer Uneken werd  
bedankt met een pakketje van Bakker Joost ( voor alle collega’s op het bureau.) 
De avond werd afgesloten met een wens gedicht voor het nieuwe jaar.  

Volgende bijeenkomst is op 
woensdag 12 februari, de 
jaarvergadering met een  
verkeersquiz.  

Marieke Akkerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Hettie Klein 
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 KERSTBIJEENKOMST VROUWEN VAN NU OP 18 DECEMBER 2019 

In de sfeervol versierde zaal van De Boshof waren 56 leden van Vrouwen van Nu  
samengekomen om alvast in de stemming te komen voor de Kerst. En dat is zeker 
gelukt!  

Voorzitter Marieke Akkerman opende de avond met een mooie overdenking over het 
afgelopen jaar met als kern het generatieleren; de waarde van het elkaar als  
verschillende generaties respecteren en van elkaar leren, één van de doelstellingen 
van Vrouwen van Nu. Ze eindigde met een mooi verhaal over iets voor elkaar over 
hebben, al ging dit in het verhaal wel erg ver! Toevallig is dit verhaal (de boom)  
gepubliceerd in de vorige editie van Oes Dorp.  

Vervolgens werd ons uitleg gegeven door Wim Huizing van de Boshof over het 
stamppotbuffet dat voor ons klaar stond. De dames lieten het zich goed smaken! 

Daarna was het tijd voor het verrassingsprogramma, opgevoerd door onze        
plaatselijke artiesten Josh en Richard van Saphas Kappers, aangevuld met 2 dames 
van de musicalgroep, Manon en Simone. Ook voor het bestuur was het spannend 
hoe de avond er uit zou gaan zien!. Het werd een hilarische uitvoering van het  
Kerstverhaal, waarbij veel aanwezigen een rol kregen toebedeeld als Maria, Josef, 
de drie Wijzen, herbergiers en herders. Josh las het verhaal, iedereen kreeg zijn 
tekst en de overgeblevenen in de zaal waren de schapen van de kudde. Het werd 
afgewisseld met samenzang. Een simpele formule maar o zo leuk! 

Na de pauze brachten Josh, Richard, Manon en Simone een aantal prachtige  
kerstliederen ten gehore waarna Marieke de avond afsloot met een sfeervol gedicht. 

Als kerstwens kregen de dames nog een mooie kaart met een dromenvanger mee 
naar huis. Dit geheel in kader van het thema van afgelopen jaar van Vrouwen van 
Nu: Durf te dromen! 

De dromenvanger vangt de kwade dromen zodat de mooie overblijven;  
een mooie afsluiting van een zeer geslaagde avond! 
 
Tettie Drijfholt 
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Foto’s: 

Hettie Klein 
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SPITW(A)RK    

Heeveld, God van Odoorn, Onthulling schilderij en Varkens, 
mallemolen en wikwijf 
 
In het laatste nummer van Spitwa(a)rk neemt Roel Sanders de 
lezer mee naar het Heeveld op de es van Exloo. Het vorige 
nummer van Spitwa(a)rk ging helemaal over dominee Harm van Lunzen. Erik Jan  
Tillema (Warmenhuizen) gaat nu in op zijn vrijzinnige geloofsopvatting. Roelof Hoving 
schreef over de bijeenkomst waar het schilderij van Van Lunzen werd onthuld. Albert 
Grooten (1884) schreef (via zijn kleinzoon) over varkens, mallemolen en wikwijven 
rond de voorlaatste eeuwwisseling. Uit de krant (1968) gaat over de opening van het 
postkantoor van 2

e
 Exloërmond door de directeur van het Postdistrict Groningen.  

In Oderen verandert gaat het over het pand van schoenmaker Fokkema in Valthe.  
Jan Wierenga schrijft in Rondblik over eigenaardige krabsporen in de granietblokken 
van de consistorie van de Odoorner kerk. Aan het steengruis werd in vroeger tijden, 
medicinale krachten toegeschreven. Herkent u het nog? laat u een foto het zangkoor 
van Odoorn uit 1955 met dominee Van Lunzen zien. De Middenplaat is een foto uit 
1954 van de jagersvereniging uit Odoorn. Op de omslag staat een foto van de  
Schaapskuil uit Valthe.  

Het Heeveld 
Op de hoog gelegen gronden bij Exloo liggen naar de kant van Buinen het Hogeveld 
en in de richting Valthe het Hegeveld. In dit artikel zoekt Sanders een verklaring voor 
die naam Heeveld.. De naam 'Hegeveld' (of een variant daarvan) is te verklaren  
doordat het 'veld' voor 1900, omheind door 'hegen' tussen omringend landbouwgebied 
lag.  Sanders vertelt over zijn zoektocht naar de geschiedenis van dit stuk land.  

God van Odoorn 
Dat dominee Harm van Lunzen een opvallende verschijning was, moge duidelijk zijn. 
Maar hoe bijzonder waren zijn geloofsopvattingen eigenlijk? Zijn opvattingen spraken 
niet de gehele vrijzinnigheid aan. Toch had hij een groot netwerk van gelijkgezinden, 
waaronder veel vooraanstaande theologen. Odoorn was landelijk bekend door  
Van Lunzen en zijn Zwingli-bond. De persoonlijke karaktertrekken van de Oringer   
predikant kenmerkten hem. Erik Jan Tillema gaat in op de rol van de vrijzinnige kerk 
van Odoorn in het Nederlandse kerklandschap. Tillema schreef het boek Principieel, 
over de heilige strijd van de Zwingli-bond.  

Onthulling schilderij Van Lunzen 
Dit jaar ontving de HV Carspel Oderen een portretschilderij van de dominee van de 
familie van huishoudster Lammie Smidt. Het schilderij uit 1932 hing altijd in de pastorie 
in Odoorn en later bij zijn huishoudster. Sinds oktober ‘kijkt’ dominee Harm van Lunzen 
weer naar de kerkbezoekers. De 92-jarige mevrouw Wip Eerenstein onthulde samen 
met Ina Oosterveld-Smidt (tantezegger van huishoudster Lammie Smidt) het schilderij 
van d’aol domnee. Een artikel met veel foto’s. 

Roelof Hoving  
Tel: 0591-549268 (privé) of 06-29560994  
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BERT EN HARALD OP PAD 
 
Afgelopen maand zijn we niet op pad geweest. Althans niet in de hoedanigheid van 
ons item. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we teveel thuis op de bank 
blijven zitten. We komen dan ook graag eens bij u langs. Dat mogen verenigingen 
zijn, maar andere groepen of bedrijven zijn zeker ook welkom. Lijkt het u leuk dat we 
eens met u ‘op pad’ gaan, laat het ons weten! 
 
___________________________________________________________________ 

SFEERVOL KERSTCONCERT VAN ROON STAAL IN ODOORN 

Zaterdagavond 21 december 2019 in de Oringer kerk, de plaats en tijd van het  
kerstconcert door Roon Staal. De zanger en pianist heeft in Odoorn zijn naam  
gevestigd hetgeen blijkt uit de toenemende belangstelling voor zijn optreden.  
De kerk zat met 160 gasten gezellig vol. 
 
Roon heeft een warme stem die hij niet opblaast tot een tenorstem. Zijn eigen  
zuivere klank mengt hij met een bescheiden vibratie en zichzelf begeleidend op de 
piano komt het tot een muzikaal zeer aangename vertolking. Het repertoire bestaat 
uit enkele minder bekende kerstsongs, afgewisseld met een piano solo of een eigen  
variatie op intro. 

Tenslotte nodigt Roon zijn gehoor uit mee te zingen met enkele bekende  
kerstliederen met natuurlijk het overbekende Stille Nacht en The Holy City.  
‘De kerk' zingt gezellig mee. Daarmee gaan de gasten met een voldaan gevoel  
huiswaarts en is iedereen mentaal goed voorbereid op het kerstfeest. 

Anke van den Honert 
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NIEUWSBRIEF SCHOOL 

Dringend verzoek aangaande parkeren Bij het halen en brengen van de kinderen lijkt 
het erg handig om de auto zo dicht mogelijk bij school te parkeren. Veel  
automobilisten kiezen ervoor om De Goorns op te rijden tot naast de school.  
Daar moet dan bij het wegrijden gekeerd worden tussen heel veel jonge fietsers en 
voetgangers. Uiteraard worden kinderen thuis en op school geleerd om goed op te  
letten, maar zij zijn nog erg onvoorspelbaar in het verkeer. Een auto keren, of  
achteruit rijden in deze menigte, vinden wij dan ook gevaarlijk. Er hebben zich in de 
loop van dit schooljaar al meerdere geschrokken en bezorgde ouders op school  
gemeld over situaties waarin het nog ‘net goed’ afliep. We weten dat er voor  
De Goorns geen inrijverbod geldt, maar als u de  
veiligheid van uw en andermans kinderen belangrijk 
vindt dan kiest u (als u dit niet al deed) voortaan voor 
een andere parkeerplek, bijvoorbeeld bij de gymzaal of 
langs de Nijkampenweg. U zou het personeel, de  
kinderen en de overige ouders er een groot plezier  
mee doen.  

Heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.                              Foto: Schutterstock                                                                                                          

________________________________________________________________ 

DANSEN MET DRENTHE DANST 

Drenthe Danst is een initiatief van een aantal enthousiastelingen die fanatiek genoeg 
zijn om heel Drenthe aan het dansen te krijgen. Zij hebben zich toegelegd op het  
organiseren van danslessen, workshops en danscafés, met als doel het promoten van 
dansen in al zijn facetten. Zo heeft Drenthe Danst reeds 4 succesvolle danscafés voor 
jong en oud georganiseerd in Odoorn, Echten en Hardenberg. Kenmerk van deze 
avonden is dat veel dansstijlen aan bod komen en er dus elk wat wils is. 

In 2019 heeft Drenthe Danst de West Coast Swing in Drenthe op de kaart gezet.  
Deze voor Drenthe nieuwe dansvorm is gebaseerd op de Lindy Hop en kenmerkt zich 
door de hoge mate van improvisatie. In 2020 worden de cursussen vanaf zondag 5 
januari weer vervolgd voor beginners en gevorderden. Men kan zich nog inschrijven 
voor beide niveaus. 

Vanaf woensdag 8 januari organiseert Drenthe Danst een cursus stijldansen.  
Tijdens deze cursus worden de basispassen van onder andere de QuickStep,  
Cha Cha, Engelse wals en Jive geleerd. Ook voor de dansers die jaren geleden de 
eerste passen hebben gezet en niets meer weten, is dit de kans om weer wat naar 
boven te halen. Op 8 januari wordt er vanaf 19:00 uur gestart met een introductie les 
en beginnen de lessen op 15 januari. De lessen worden gegeven door gediplomeerde 
dansinstructeurs.  
 
Voor meer informatie omtrent het dansen of aanmeldingen kan er contact opgenomen 
worden via mailadres info@drenthe-danst.nl of een bezoek aan de website   
www.drenthe-danst.nl. 
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LEZEN EN  VOORLEZEN (137) 

Nav. 1) Marinus van den Berg, De ballonreis, Kampen 2005 
 2) Bette Westera, Een opa om nooit te vergeten, Amsterdam 2001 (3

e
 druk) 

ALS JE OPA ER  NIET MEER IS……… 

Dat zal je maar gebeuren, dat op een dag je opa er niet meer is. Als je een opa hebt 
met wie je gesprekken voert over van alles en nog wat, als je een opa hebt met wie 
je van alles (samen) kunt doen dan heb je wel geluk. Niet iedere opa is zo bijzonder. 
Niet van elke opa kun je zingen: niemand is zo aardig als hij!  

Als je geluk hebt tref je wel zo’n opa aan. Trouwens: jouw opa is altijd uniek. 

Van oudere mensen weet je dat ze een keer dood gaan. Je opa dus ook. In de beide 
boekjes die hier bovenaan genoemd worden maakt een jongen mee dat zijn opa er 
niet meer is. Dat is niet zo eenvoudig voor hem, dat is erg verdrietig. Daar ga je van 
huilen. 

Het ene jongetje heeft net met zijn opa naar ballonnen gekeken op het strand.   
Die waaiden naar Engeland. Het jongetje heeft ervan gedroomd. Als zijn opa dood is 
gegaan droomt hij weer en zegt hij dat opa in een ballon naar ENGELEN land is 
gevlogen en hij maakt een tekening voor hem. 

Het andere jongetje heet Joost. Hij herinnert zich van alles wat hij samen met zijn 
opa gedaan heeft zoals piraatje spelen en de fietsles die opa hem gaf. Opa legde 
een knoop in zijn zakdoek om niet te vergeten welke boodschappen hij moest kopen 
als Joost ging logeren. Nu opa weg is houdt Joost de knoop in zijn eigen zakdoek. 
Dan vergeet hij opa niet! 

Dit zijn twee mooie boekjes die je kunnen helpen als je afscheid moet nemen van je 
opa (of oma). Je kunt er met je vader of moeder natuurlijk ook over praten.    

NB: volgende keer kom ik nog een keer terug op dit thema! 

 

 

 

 

 

 

 

Berend Boekman                                                        Foto, Pixabay 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS januari 2020 

Vragen over uw pc, tablet of smartphone?  

Kom op maandag 27 januari tussen 14.00 en 15.30 
uur naar het Tablet Café in de Bibliotheek. Met andere bezoekers kunt u ervaringen 
uitwisselen. Er is ook een docent aanwezig die u leuke en handige tips kan geven 
omtrent uw pc, tablet of smartphone. Bezoek van het Tablet Café is gratis en de  
koffie staat ook voor u klaar. Doe mee, u bent van harte welkom! 

Boekstart Voorleesuurtje 

Maandag 10 februari 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 Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de        
dreumesjes en hun ouders of oppas. De toegang is gratis. 

Cursus ‘Aan de slag met je DigiD’ in Bibliotheek Odoorn 

Tegenwoordig heeft iedereen een DigiD nodig om zelf overheidszaken online te  
regelen. Bijvoorbeeld voor het online aanvragen van een nieuw paspoort bij je  
gemeente. Of het online indienen van een declaratie bij je zorgverzekeraar. 

Daarom biedt de Bibliotheek Odoorn, in samenwerking met de Stichting Digisterker, 
een beginnerscursus ‘Aan de slag met je DigiD’ aan. Cursisten leren hoe ze handig 
informatie kunnen vinden en hoe ze iets moeten aanvragen, bijv. bij de gemeente. 
Ook krijgen ze te zien wat de overheid allemaal over haar burgers weet, zoals de 
opbouw van de AOW. De overheid vraagt steeds vaker naar uw DigiD. 
De persoonlijke digitale sleutel voor de overheid. In de cursus leren cursisten hoe ze 
een DigiD kunnen aanvragen en hoe deze te gebruiken. Tijdens de cursus wordt 
ruimschoots aandacht besteed aan de website van de gemeente Borger-Odoorn. 
Hoe maak ik een afspraak? Hoe vraag ik een nieuw paspoort aan?  

Deelnemers aan de cursus moeten al wat ervaring hebben met computers en  
internet. Ze kunnen hun eigen laptop meenemen, maar we hebben ze ook  
beschikbaar. De cursus duurt 3 dagdelen en wordt gegeven door docenten die de 
verschillende onderwerpen stap-voor-stap uitleggen. 

De cursus wordt gegeven op dinsdagmiddag 25 februari, 3 en 10 maart van  
14.00 – 16.00 uur. 

De cursus is gratis en alleen voor inwoners van de gemeente Borger-Odoorn.  
Lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig. Aanmelden kan vanaf nu via de 
website van de bibliotheek www.bibliotheekborger.nl.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bibliotheek Odoorn,  
Gea Uil 088-0128235. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 
 

 
ca. 1920. Smederij van de fam. van Gerner aan de Torenweg te Odoorn  


