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34e jaargang no. 10 

Juni 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 11 juli is er een dienst met Helene Westerik in samenwerking met Mineke  
Gravers, die in de maanden juli en augustus in de kerk exposeert. Er mogen nu weer 
meer mensen in de kerk, maar opgave is nog wel noodzakelijk. Dit kan bij Willem 
Mulder: 06-48717475.  
 
De dienst wordt ook uitgezonden op radio Borger Odoorn, op maandag 12 juli,  
om 10.00 uur.  
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 
 
DORPSAGENDA 
 
Er zijn momenteel nog vrijwel geen activiteiten in het dorp gepland, maar er is al wel 
weer een tentoonstelling in de kerk. 
 
AFVALKALENDER JUNI, JULI, AUGUSTUS & SEPTEMBER 2021 
 
29 juni plastic, 3 juli oud papier, 6 juli restafval, 13 juli GFT, 20 juli plastic,  
27 juli restafval. 
3 augustus GFT, 10 augustus plastic, 14 augustus oud papier, 17 augustus restafval, 
24 augustus GFT, 31 augustus plastic. 
7 september restafval, 14 september GFT, 21 september plastic, 25 september oud 
papier, 28 september restafval. 
 
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op https://www.mijnafvalwijzer.nl 
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VAN DE REDACTIE 

Dit is de dorpskrant van juni 2021 en dus alweer de laatste dorpskrant van jaargang 
34. En we hebben zowaar dit keer de Oes Dörp samen in levende lijve voorbereid.  
Op een mooie dinsdagavond kwam de redactie bij elkaar. We hebben eerst vergaderd 
en daarna met een hapje en drankje tot na middernacht buiten gezeten. Heerlijk.  
Veel bijgepraat en gelachen.  

Ook erg fijn is het feit dat we weer naar mensen toe kunnen gaan zonder grote  
Coronarisico's, wat deze keer heeft geleid tot een paar interessante interviews. Nu de 
(sportieve) evenementen nog. Helaas nog geen Oringermarkt dit jaar, maar wel een 
prachtige expositie in de kerk in de zomermaanden.  

In september beginnen we weer met veel enthousiasme aan de 35ste jaargang, maar 
nu eerst het zomerreces in. We hopen dat de vaccinaties ons allen voldoende gaan 
beschermen om weer in alle vrijheid met elkaar om te kunnen gaan. 

We wensen u derhalve een heel fijne en veilige zomer toe. 

Anke van den Honert 

____________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 22 september 2021. 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.  
U krijgt hiervan een bevestiging. Als u geen bevestiging krijgt, neem dan contact op 
met een van de redactieleden. 
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 12 september 2021. 

U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Geboren: 
8 april,  Lois Kerkhoven, dochter van Ruben Kerkhoven en Karin Katerberg.  
1 mei, Lieke Anne Brouwer, dochter van Sjors en Marleen Brouwer. 
 
 
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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BIJ TWIJFEL GROETEN 

Wie gaat er schuil achter dat mondkapje? Ik vraag het me in coronatijd vrijwel  
dagelijks wel een keertje af. In de winkel bijvoorbeeld. Laatst meende ik bij de Coop 
achter een trendy mondkapje duidelijk een goede vriendin te herkennen. ,,Hee lekker 
ding!", zei ik hartelijk, ,,aal goud, thuus ook?" Normaal gesproken kom je  
tegenwoordig voor zo´n opmerking nog dezelfde dag achter de tralies terecht, op 
water en brood en in eenzame opsluiting, maar onder vrienden moet je wat kunnen 
zeggen, toch? 

Een ijzige blik was mijn deel. ,,Ken ik jou dan?", zei die blik, ,,ik dacht het niet,  
kameraad." Ze draaide zich met winkelkarretje en al om en verliet zonder wat te  
zeggen de plaats des onheils, ter hoogte van de droge worsten. Daar bleef ik  
beteuterd achter, met de gebalde rechtervuist voor de boksgroet al uitgestoken. In 
het luchtledige dus, als een halvegare. Zelden zo voor paal gestaan. Ik dacht nog 
wel even: als iemand míj een lekker ding noemt, op mijn leeftijd, al is het maar per 
ongeluk, dan zou mijn dag meer dan geslaagd zijn. Maar ja, jonges…  

Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor: dat jij een bekende juist níét herkent  
achter het coronomasker. ,,Hee, eigenwieze”, hoor je dan, ,,ben je weer te mooi voor 
’t gewone voetvolk?” Ik heb door schade en schande wijs geworden de volgende 
strategie ontwikkeld: bij twijfel altijd groeten, even afwachten hoe dat landt en pas 
dan eventueel met wat aardigheden voor de draad komen. Overigens zie je ook wel 
eens hoe mensen aarzelen over jóú: is dat Jan, of is hem dat niet? Je ziet het aan 
hun ogen. Fascinerend is hoe welsprekend ogen zijn, door het mondkapje tijdelijk 
bevrijd van de rest van de gelaatstrekken: ze zijn met recht de spiegel van de ziel. 

Gelukkig ben ik niet de enige die zich wel eens vergist. Een kennis vertelde hoe hij 
werd aangesproken door een gemaskerd persoon: ,,Wim! Hoe is het nou met je 
moeder?”, met grote schrikogen boven dat mondkapje. ,,Goed!”, zei mijn kennis, die 
dus helemaal geen Wim heette, ,,mijn moeder is al veertien jaar uit de tijd!” En op de 
verbijsterde blik tegenover hem: ,,Ze was er bij leven van overtuigd dat ze zou  
overgaan naar een betere wereld en aangezien mijn moeder altijd gelijk had, neem ik 
aan dat ze het nu prima naar de zin heeft." 

Corona is niet fijn, maar laten we waar mogelijk er ook maar wat om proberen te  
gniffelen. 
 
Jan Wierenga 
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EXPOSITIE SCHILDERES MINEKE GRAVERS IN DE KERK 
VAN ODOORN 
 
In de maanden juli en augustus is in de kerk van Odoorn een 
expositie te zien van schilderes Mineke Gravers uit Ees.  
 
Op zaterdagmiddag 3 juli 2021 zal de opening worden  
verzorgd door kunstenaar Peter Tholen uit Eelde. Peter is  
afgestudeerd aan de Klassieke Academie Groningen.  
Hij zal de expositie om 14.00 uur openen. Daarna is er gelegenheid de schilderijen te 
bewonderen, onder het genot van een hapje en een drankje.  
Mineke Gravers heeft in 2014 de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in  
Groningen succesvol afgerond. Ze werd met het thema bomen: serie “Stille Getuigen” 
één van de winnaars van de Prix de Norvège.  
 
Mineke tekende als kind al graag. Kunst is altijd haar passie geweest. “Ik ben in mijn 
leven en in mijn werk op zoek naar diepere betekenissen. In elk schilderij zet ik mijn 
innerlijke zoektocht voort. Het is een wisselwerking met wie ik op dat moment ben. 
Elke keer word ik geraakt door de schoonheid van de natuur; de veranderingen van 

het licht, de schaduw, de vorm en vooral 
ook de kleur. Die geraaktheid wil ik graag 
schilderen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tevens tentoonstelling beeldmateriaal dominee Harm van Lunzen.  
 
Deze tentoonstelling omvat zowel een deel van de afgedrukte afbeeldingen, maar ook 
een deel van het afdrukmateriaal dat deze dominee aandroeg. Het is uniek historisch/ 
kunstzinnig materiaal dat dominee van Lunzen heeft gebruikt in de periode 1936 tot 
1969 voor zijn kerkblad van de Vrijzinnige Hervormde Gemeente in Odoorn, alsook 
voor het blad van de Zwinglibond. 
 
Het wordt vast een heel mooi geheel. Genoeg reden om een kijkje te komen nemen. 
De expositie zal in juli en augustus elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag  
geopend zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom tijdens een van 
deze tijden en uiteraard ook tijdens de opening op 3 juli  
(volgens de geldende coronaregels).  
 
De activiteiten commissie van Podium Odoorn.  
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BIJZONDERE BIJEENKOMST OP 11 JULI 

Religie, filosofie en kunst – een drieslag waarlangs we in de vrijzinnige kerk van 
Odoorn de wegen van de ziel bewandelen. Daarom besteden we in de zomer altijd 
een van de zondagsbijeenkomsten aan een kunstenaar die op dat moment in de 
kerk exposeert.  

Een bijzondere bijeenkomst met muziek, de kunst en woorden,  
van de kunstenaar en Helene Westerik. Dit jaar is het op zondag 11 juli, om 10.00 
uur. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Helene Westerik 

__________________________________________________________________ 

EXPOSITIE OVER BIJZONDER DRUKWERK IN DE KERK VAN ODOORN  

Zomaar een verzameling drukplaten krijgen vanaf de jaren 46 uit de vorige eeuw. 
Dat overkwam Marchinus Elting, vrijwilliger bij de Kerk van Odoorn. Het bleken 
drukplaten te zijn van afbeeldingen die ds. Van Lunzen destijds gebruikte voor het 
Kerkkrantje en het blad van de Zwinglibond.  

Marchinus Elting spoorde de teksten op die erbij horen, en daarmee is een  
tentoonstelling ingericht in de Kerk van Odoorn. Een bijzonder kijkje in de wereld 
van ds. Van Lunzen met zijn kritische geest en actiebereidheid. Het Kerkkrantje 
bestaat nog steeds, in een modern jasje; ook te zien in deze tentoonstelling.  

Na de tentoonstelling zal de Kerk van Odoorn proberen om voor de drukplaten een 
goede plek te vinden. Bent u geïnteresseerd, kom dan naar de tentoonstelling en 
laat uw gegevens achter.  

Ook is er in de kerk een expositie te zien met werken van de schilderes Mineke 
Gravers uit Ees. 
 
Wanneer: vanaf 3 juli t/m 28 augustus, elke woensdag- en zaterdagmiddag van 
14.00-16.00 uur in de Kerk van Odoorn. Vrije toegang.  

De opening van beide exposities is op zaterdagmiddag 3 juli om 14.00 uur.  

Meer informatie: Marchinus Elting, telefoon 0591-512880 

Wim Boer 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO    

Er is weer leven in de brouwerij! 

Op 18 mei werden 2 van onze trouwe leden in het zonnetje  
gezet door Jan Grootjans, onze voorzitter. 

Nienke Gordt speelt een respectabele 25 jaar bij Odo en Koen Warners al 40 (!) jaar. 
Beide ontvingen een oorkonde en speldje van de KNMO en een fleurige zomerbloeier 
van de vereniging.  

Van harte gefeliciteerd allebei met deze prachtige mijlpaal!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En ook de repetities zijn, tot onze grote vreugde, weer begonnen. 

Het begin was wat stroef, niet elke noot kwam er zuiver uit, maar het plezier was er 
niet minder om. 
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BOSONDERHOUD 
 
Deze zomer gaat de gemeente aan de slag met het uitvoeren van groot  
bosonderhoud aan verschillende bospercelen in de omgeving van Odoorn. 
Direct omwonenden van de betreffende percelen zijn d.m.v. een brief door de  
gemeente geïnformeerd. 
 
In opdracht van de gemeente gaat de Bosgroep Noord-Nederland in de zomerperiode 
na het broedseizoen groot onderhoud uitvoeren mits de weers- en  
terreinomstandigheden dit toelaten. 
 
Momenteel worden de bospercelen geblest, dat betekent dat bomen die moeten  
worden geveld worden gemarkeerd met een oranje streep. Uitvoering van de  
geplande werkzaamheden zal na 15 juli aanstaande starten. De werkzaamheden zijn 
nodig om een klimaatbestendig, voor de natuur waardevol, veilig en aantrekkelijk bos 
te ontwikkelen en te behouden. De maatregelen worden hieronder nader toegelicht. 
 
Hoogdunning (bosvak 88, 92, 98, 247, 248, 245, 250, 80 en 219) 
Dit betreft diverse bosvakken in het dorp; 1e Dwarsweg (de groenstrook aan de rand 
van het Paasbergenbosje), kruising Langhietsweg en 2e Dwarsweg, bosperceel naast 
de Zegge, de bosvakken naast het oude Svio-terrein en de groenstrook aan de 2e 
Goornweg. 
In deze percelen worden minder voorkomende boomsoorten als eerste vrijgesteld. 
Hiermee wordt het bos gemengder qua soorten en daardoor beter bestand tegen  
stormen, ziekten en plagen. Verder wordt verspreid over het perceel een deel van de 
bomen gekapt om de blijvende bomen meer licht te geven zodat deze tot een stevige 
boom kunnen uitgroeien. Daarnaast ontstaan er in een open kronendak meer  
ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge bomen, struiken en kruiden. Hoe groter de 
variatie, hoe aantrekkelijker het bos is voor dieren om te leven en voor recreanten om 
het bos te beleven. 
 
Kaalkap / nieuwe aanplant (bosvak 319 en 307) 
Dit betreft de bosvakken aan de Borgerderweg ter hoogte van de afslag naar het  
Vlintenholt(319) en het bosvak aan het einde van de Bergjesweg (307). Deze  
bospercelen bestaan grotendeels uit fijnspar. In de percelen is de fijnspar  
aangetast door  de letterzetter. Dit is een kever die als gevolg van de droge, warme 
zomers zich sterk heeft kunnen vermeerderen en de boom dusdanig aantast waardoor 
deze afsterft. In de aangetaste delen met fijnspar die volledig worden gekapt is  
plaatselijk al verjonging (jonge bomen) van verschillende boomsoorten aanwezig.  
Deze verjonging heeft na kap de ruimte om door te groeien. 
 
Plekken waar nog geen verjonging aanwezig is worden opnieuw aangeplant in het 
eerstvolgende plantseizoen. De gemeente gaat in deze open plekken vooral  
loofbomen herplanten om actief te sturen op een gemengd bos, klimaatbestendig bos, 
recreatief aantrekkelijk bos met een hoge bedrage aan de biodiversiteit. 
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Boomveiligheid (betreft alle bosvakken) 

Dode, zieke en beschadigde bomen die zorgen voor gevaar voor gebruikers van 
opengestelde wegen en paden worden verwijderd. Dode en hinderlijke takken langs 
de weg of landbouwpercelen worden tijdens de werkzaamheden eveneens verwijderd.  

Overige werkzaamheden en aandachtspunten 

Nestbomen en bomen met holtes en spleten die gebruikt worden door vleermuizen en 
spechten blijven staan, mits de veiligheid niet in geding is. Voorafgaand aan de  
kapwerkzaamheden wordt een inventarisatie uitgevoerd waarbij waardevolle flora en 
fauna in kaart wordt welke tijdens de werkzaamheden worden ontzien.  
Deze inventarisatie gebeurt conform de Gedragscode Bosbeheer zodat waardevolle 
soorten worden beschermd. 

Het vrijkomende hout zal op een centrale locatie naast de bosperceel worden  
gestapeld waarna het vervolgens zal worden afgevoerd naar de verwerkende  
industrie. Het vrijkomende hout wordt verzaagd tot FSC bouw- en constructiehout en 
het kwalitatief minderwaardige hout wordt afgevoerd naar fabrieken waar het wordt 
verwerkt tot osb- en mdf platen. Het beklimmen van deze stapels is in verband met 
rolgevaar niet toegestaan! 
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De werkzaamheden worden uitgevoerd met oogstmachines. Tijdens de  
werkzaamheden kunnen de paden hierdoor tijdelijk minder toegankelijk zijn, wij  
proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en de doorlooptijd van de werkzaamheden 
te beperken. Na afloop van de werkzaamheden wordt eventuele schade aan paden 
weer hersteld. 

Tijdens de werkzaamheden vragen we u om niet in de buurt van de machines te  
komen. De machinist hoort en ziet u niet! 

Dorpbelangen  

 

——————————————————————————————————————- 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de cijfers van de Covid besmettingen in rap tempo dalen en dit een voorzichtig 
positieve blik op de zomer geeft, blijven er ook veel onzekerheden omtrent de regels 
en beperkingen. Op moment van schrijven lijkt het dat er vanaf september weer van 
alles mogelijk is, mogelijk zonder beperkingen.  

Alles is echter nog erg onzeker en wij willen als organisatie een weekend neerzetten 
voor en door het dorp, waarbij we niet aan allerlei regels zoals de 1,5 meter regel en 
verplicht negatieve testen vast zitten. Iedereen moet laagdrempelig het Oringer  
Weekend kunnen bezoeken. Omdat we op tijd moeten beginnen met organiseren en 
we niet het risico willen lopen alles op het laatste moment toch af te moeten zeggen 
hebben we als organisatie dan ook besloten om ook dit jaar het weekend niet door te 
laten gaan. We vinden het jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar we 
hopen in 2022 weer een Oringer Weekend neer te kunnen zetten zoals jullie van ons 
gewend zijn.  

Tot volgend jaar! 
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ROELOF HOVING – SPITWA(A)RK 

Onlangs had ik een bijzonder onderhoudend gesprek met 
Roelof Hoving, in zijn zonovergoten tuin in Exloo. 
Roelof is de voorzitter van zowel het bestuur van de  
Historische Vereniging Carspel Oderen als hoofdredacteur 
van hun blad Spitwa(a)rk. In onze dorpskrant geven wij altijd 
aan wat er in een bepaalde uitgave van Spitwa(a)rk vermeld 
gaat worden of is geweest, zo is er dus iets van een band. 
Dat was ook de reden om eens naar de achtergronden van 
dit veel gelezen blad te gaan informeren. Roelof viel meteen 
met de deur in huis: “Spitwa(a)rk is hét bindmiddel van de 
historische vereniging!”. 

In 1997 is de Historische Vereniging Carspel Oderen  
opgericht. Een vereniging die de gehele voormalige  
gemeente Odoorn als werkgebied heeft en zich dus bezighoudt met de historie van 
onze woonomgeving. Deze vereniging telt ruim 400 leden.  
 
Tijdens de oprichtingsvergadering werd besloten de Historische Vereniging Carspel 
Oderen te noemen. De gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Odoorn vallen 
nagenoeg samen met de grenzen van het oude kerspel. Bij het kerspel hoorden zowel 
het veen- als het zandgedeelte. Oderen is de oudste naam voor Odoorn. Dit valt te 
lezen in een stokleggingsbrief uit 1376. Gekozen is voor de oude schrijfwijze van  
kerspel, namelijk Carspel.  

Elk kwartaal brengt de HV Carspel Oderen een prachtig tijdschrift uit met de naam 
Spitwa(a)rk. Hierin staan mooie verhalen met oude foto’s. Leden van de vereniging en 
anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Odoorn, ofwel het vroeger 
kerspel Oderen en publiceren hierover in Spitwa(a)rk . 
De enigszins ingewikkelde spelling van de naam van het blad komt voort uit het feit dat 
men zowel het zand Drents als het veenkoloniale Drents in de naam heeft willen laten 
terugkomen, de uitspraak met 2 a ’s komt uit de variant van het Drents-veenkoloniaals, 
die men daar spreekt en die nogal op het Gronings lijkt.  

Roelof is vrijwel vanaf de oprichting voorzitter en er is nog een tweetal bestuursleden 
vanaf het eerste moment actief. Je kunt dus wel van oude rotten spreken. Dat je in 
deze tak van sport ook carrière kunt maken mag blijken uit het feit dat Roelof  
inmiddels ook voorzitter is van de Drentse Historische Vereniging, deze vereniging 
geeft op haar beurt het blad Waardeel uit. Er zijn trouwens meer relaties met Odoorn, 
Roelof is twee jaar onderwijzer geweest aan onze school en hij heeft ook 12 jaar met 
zijn gezin in Odoorn gewoond. Hij heeft tijdens zijn loopbaan door middel van  
avondstudies aktes MO A en MO B Aardrijkskunde en Maatschappijleer gehaald en 
daarna nog een academische studie Sociale Geografie afgerond.  
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 De combinatie aardrijkskunde en geschiedenis had altijd al zijn belangstelling. Bij deze 
studies is ook de historie van de zuivelindustrie in Drenthe aan de orde gekomen, voor 
zijn doctoraal was dit het onderwerp van de afstudeerscriptie. In onze vorige nummer 
heb ik in mijn artikel over inbreiding op deze scriptie gewezen. 
 
Gevraagd naar de keuze voor dit onderwerp gaf Roelof in eerste instantie  
schouderophalend aan dat je het toch ergens over moest hebben, maar vervolgens 
bleek het feit dat zijn vrouw Ria destijds op de melkfabriek in Noordbarge (Emmen) 
werkte het ook een handige keuze maakte. Hij kon daardoor bijvoorbeeld gemakkelijk 
via via over veel informatie beschikken.  
 
Het idee om oude vrijgekomen fabrieken een andere functie te geven, waaronder die 
van woningbouw, sprak hem toen al aan en dat doet het nog steeds. Dat dit soms een 
verhaal van zeer lange adem is bewijst volgens hem de herinvulling van het  
fabrieksterrein in Exloo. Volgens zijn  herinnering was men daarmee al in 1990 bezig 
en dit jaar gaat de eerste schop de grond in. 
 
Dat hij hiervan zo goed op de hoogte is komt niet alleen voort uit zijn historisch besef, 
maar ook omdat hij na zijn loopbaan als onderwijzer is overgestapt naar de  
overheidscommunicatie. Eerst, zoals dat toen nog heette, als voorlichter bij de  
gemeente Odoorn (en later Borger- Odoorn), later als communicatieadviseur bij twee 
waterschappen. Eerst bij Reest en Wieden in Meppel. Dit waterschap fuseerde met 
waterschap Groot Salland in Zwolle. Recent is hij met zijn werkzame leven gestopt en 
afgezwaaid bij het waterschap Drents Overijsselse Delta, met als zetel Zwolle. 
Terug naar de historische vereniging en haar tijdschrift. 
 
Jaarlijks houdt de vereniging vier lezingen, die de leden gratis kunnen bijwonen.  
Daarnaast organiseert men jaarlijks een excursie. Naast de uitgave van het blad  
Spitwa(a)rk is ook een tweetal boeken uitgegeven. In 1990 het boek Oorlogssporen en 
in 2003 het boekje Verhalend verleden. Beide uitgaves zijn samen met de stichting 
Harm Tiesing uit Borger gemaakt. Carspel Oderen heeft ook gezorgd voor het beeld 
van Max Douwes in Klijndijk. Dat laatste heeft helaas dankzij een diefstal zelfs twee 
keer moeten plaats vinden.  
 
Van groot belang is het bestaan van een structureel archief (in de kelder van het  
dorpshuis in Valthe), met boeken, tijdschriften, ander schriftelijk materiaal en een  
fotoarchief. Ook wordt daar een genealogisch bestand gevormd. 
 
Roelof beschikt zelf ook over een groot aantal ansichtkaarten en foto ‘s. Van de laatste 
categorie heeft er zelf trouwens zeer veel gemaakt. In verband hiermee; de historische 
vereniging zou graag nog meer ansichtkaarten en foto ’s van onze gemeente  
ontvangen, dus als u nog iets op zolder heeft liggen, graag!!! Neem dan aub contact 
met hem op.  

 
 

                                                                                                 (Zie volgende bladzijde) 

 



12 

 

Naast het “gewone” tijdschrift  is er inmiddels een groot aantal themanummers  
verschenen, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog. Een groot aantal Oringer  
onderwerpen is in de loop van de jaren de revue gepasseerd. 
 
Zonder uitputtend te zijn ging het bijvoorbeeld om: 
 *Eppiesbargien, 
 *Odoorn in de tijd van Harm Tiesing 
 *Fragmenten uit het leven van het werk predikant Jan Lieftinck 
 *Straat en veldnamen van Odoorn  
 *De geschiedenis van de zuivelfabriek in Odoorn 
 *Vandalisme in Odoorn  
 *De kleermaker van Odoorn 
 *Jans Braam, een bevlogen techneut 
 *Tweehonderd jaar predikanten in Odoorn  
 *Dokters in Odoorn  
 *De God van Odoorn 
 *Margaretha, de patroonheilige van Odoorn 
 *Diverse  oorlogsverhalen  

U ziet het, er zijn genoeg raakvlakken tussen onze uitgaves. 
Bovendien delen we ook nog een columnist in de persoon van Jan Wierenga. 

De corona-pandemie heeft uiteraard voor de vereniging en de redactie de nodige  
gevolgen gehad. Men heeft als redactie niet kunnen vergaderen en andere  
verenigingsactiviteiten hebben al ruim een jaar lang niet kunnen plaatsvinden. 

Daarmee is Spitwa(a)rk nog meer het bindmiddel van de vereniging geworden! 

Er zijn daarom extra dikke nummers verschenen en het magazine wordt gedeeltelijk in 
kleur gedrukt. 

Naar zijn verwachting gaat men binnenkort wel weer fysiek vergaderen, bijeenkomsten 
houden en zullen er weer betere tijden volgen. 

Ik sluit mij daarbij graag aan!! 

Theo Zondag 
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EEN TEREUGBLIK OP DE BOOMPLANTDAG IN HET BOS VAN DE TOEKOMST 
TE ODOORN 

Terwijl ik dit artikel schrijf is het al weer ruim 3 maanden geleden dat de jaarlijkse 
boomplantdag is geweest.  

Het Bos van de Toekomst is een herinneringsbos en wordt beheerd door  
Staatsbosbeheer. Jaarlijks kunnen mensen daar een herinneringsboom poten,  
bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, een huwelijksjubileum, een speciale   
verjaardag of een overlijden. Men kan kiezen uit 5 bomen, een rode beuk,  
een gewone beuk, een zomereik, een tamme kastanje of een ruwe berk. Tijdens de 
voorbereiding heb ik heel goed contact gehad met de boswachter Martijn Harms.  
 
Hierbij mijn hartelijke dank voor jou en het werk dat jij en je collega 's doen voor het 
behoud van de natuur. Aanvankelijk zou het bomen poten op zaterdag 28 november 
2020 worden gedaan, maar vanwege alle Corona maatregelen is deze datum verzet 
naar zaterdag 6 maart 2021. 

Voor mij was dat een memorabele dag, omdat het op die dag een jaar geleden was 
dat mijn goede vriend Warry Wanders is overleden. Heel mooi vond ik het om op deze 
dag voor Warry en mijn andere geliefden waaronder een kleinkind een boom te poten. 
In kleine kring hebben wij daar een mooi ritueel van gemaakt. Na mijn speech zijn er 5 
tamme kastanjebomen gepoot. Voordat de boom van Warry werd gepoot heeft Surya 
Cliné haar herinneringen aan Warry met ons gedeeld. Zij zat samen met Warry in het 
bestuur van de Drentse wandelvierdaagse. 

Alle bomen in het Bos van de Toekomst beelden met elkaar een bloem uit.  
Onze bomen staan in de knop van de bloem. Bij de bomen staat een paaltje van  
Acacia en daarop een messing plaatje met de door jou zelf gemaakte tekst en/of een 
symbool. Maximaal mag je inclusief de spaties 140 lettertekens gebruiken. 

En zo ontstaat er in de buurt van Odoorn (tegenover Achterweg 14) een nieuw bos, 
dat samengaat met dierbare herinneringen. 

Joke Duyndam 

 

 

 

 

 

 

Ter informatie: De Boomplantdag valt dit jaar op zaterdag 4 december 2021. 
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DE NIEUWE SPITWA(A)RK IS UIT 

Spitwa(a)rk in kleur: Kampeerboerderij Oring, Valthe 1900, Bethelkerk en molen Exloo  

Spitwa(a)rk laat in dit nummer een tot nu toe onbekend schilderij van de molen van 
Exloo, uit de Haagse School-periode, zien. Roel Sanders schreef hierover.  
Het ontstaan en de geschiedenis van de kampeerboerderij Oring in Odoorn wordt  
beschreven door Henny van der Veen-Kruit. Ook een verhaal over hoe het toeging in 
Valthe rond 1900. Gradus Kuipers legde zijn herinneringen vast en die geven een mooi 
beeld van die tijd. Op de Middenpagina staat een foto van de openbare lagere school 
Oost in 2

e
 Exloërmond (± 1967). Tjakko Smith vertelt over de geschiedenis van het 

kleine kerkje in Valthe, de Bethelkerk. In Uit de krant gaat het over oude straatnamen 
in Exloo. Roel Sanders geeft een mooie en humorvolle uitleg, in het Drents, over de 
oude namen van straten. Jan Wierenga zijn column Rondblik heeft de prachtige titel: 
Omstaan leren en kerel worden. Hij gaat terug naar zijn diensttijd, waarin hij ook door 
het Drentse land ging met zijn Leopard. De voorplaat is uit begin 20

e
 eeuw. Toen had 

Exloo al een bollenveld.  

De kampeerboerderij in Odoorn 
 De kampeerboerderij, nu zorgboerderij Huize   
 Odoorn, werd in 1951 op initiatief van de  
 handelsvereniging een kampeerboerderij.  
 Daarvoor woonden daar Henny van der Veen haar   
 grootouders. Zij dook ook de archieven in. In dit   
 artikel schrijft zij over de start en de veranderingen   
 aan en in de boerderij, maar ook over de  
 bewoners en wat er allemaal gebeurde in de tijd   
 van de familie Mulder en later Hooghwerff. In dit   
 artikel ook prachtige foto’s.  

Valthe rond 1900 (deel 2) 
De redactie heeft een bundel verhalen van Gerrit Kuipers, die over het begin van de 
vorige eeuw gaan en waaruit blijkt hoe men in Valthe leefde. Gebruiken en leefwijze, 
die ook gelden voor andere zanddorpen. In dit deel vertelt Gradus Kuipers over de 
stoomdorpsvereniging, de schaapskudde, schaapscheren, de Schaopskoel, iemkers 
en plaggen en over vlas, raapzaad en boek-
weit.  

Het kleine kerkje in Valthe  
De Bethelkerk aan de Hoofdstraat 57 in Valthe 
heeft een lange geschiedenis. Tijdens de  
vervening van Valthermond vestigden zich  
verschillende veenarbeiders op het zand in het 
dorp Valthe. De veenarbeiders kwamen uit  
diverse regio’s van Nederland en zelfs uit  
Duitsland. In het veen werd door evangelisten 
Gods Woord gepredikt en werd er gewezen op 
het kwaad van jenever. Tjakko Smith doet de geschiedenis van de evangelisatie in 
Valthe uit de doeken.  
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De molen van Exloo 

Groot was de verrassing toen de redactie een foto 
toegestuurd kreeg van een schilderij, waarop een 
molen van Exloo stond afgebeeld op paneel  
geschilderd door de uit Den Haag afkomstige  
Julius Jacobus van de Sande Bakhuijzen.  
Hij leefde van 1835 tot 1925. In zijn tijd verlieten 
veel schilders, aangeduid als de Haagse School, 
hun atelier om ter plekke, te midden van de natuur, 
hun werken te schilderen. Ook Jacobus was  
meermalen in Exloo. 
 

Tot nu toe waren daar slechts drie afbeeldingen van bekend. De oudste is op een  
tekening die Egbert van Drielst (1745-1818)maakte. Een rond 1910 gemaakte foto, 
aanwezig in het archief van de gemeente Borger-Odoorn geeft een duidelijker beeld, 
evenals een in 1915 door Hobbe Smith gemaakte lithografie. Het schilderij is in kleur 
afgebeeld en is in particulier bezit.  

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar 
bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond,  
de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer).  

Roelof Hoving  
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 SCHOOLKAMP VAN GROEP 8 VAN OBS DE WEIJERT 

Een aantal ouders heeft de organisatie van het schoolkamp van groep 8 op zich  
genomen, omdat de school  door de corona hier niet toe in staat was. Het vond plaats 
op 11 mei. Er werd gebruik gemaakt van een grote legertent, gesponsord door G&W 
drogisterij Sima uit Odoorn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na het ontvangst werden de luchtbedden in orde gemaakt. De opening werd verricht 
onder genot van (kinder) champagne. Na de maaltijd was het tijd voor spelletjes, zoals 
o.a. tafeltennis. Vanaf 19.30 uur was het tijd voor bingo, waarna de speurtocht begon. 
En het belangrijkste moest nog komen: om 22.30 uur disco !!! Na de disco werd er een 
mooi kampvuur georganiseerd. De bedoeling was om rond 00.30 uur de bedden op te 
zoeken. Want ontbijt is alweer om 08.30 uur. Om 10.00 was het alweer  
afgelopen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kees Krediet 
Foto’s: Jan Reinier de Jong  
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HOE IS HET OM KINDERBURGERMEESTER TE ZIJN 
 
Geschreven door Jan Jaap Lanting (o.b.s. 
de Weiert) 
 
Hoi, ik ben Jan Jaap en ik ben 11 jaar oud, 
en ik ben de kinderburgemeester van  
Borger-Odoorn.  
 
Ik ga jullie vertellen hoe het is om  
kinderburgemeester te zijn!! 
 
Hoe ik kinderburgemeester ben geworden: 
Onze juf kreeg een oproep van de  
gemeente of wij mee wilden doen met de 
kinderburgemeester verkiezingen. Juf kon die kans niet missen dus deden we mee.  
Juf had het tegen ons verteld en we mochten stemmen wie de vertegenwoordiger van 
OBS De Weiert was en ik was daar uitgekozen. We zouden in het Gemeentehuis  
allemaal een pitch doen, alleen door Corona kon dat niet doorgaan dus moesten wij 
een filmpje insturen. 
 
Toen was het een kwart tot een half jaar stil. En in maart had onze directrice weer wat 
gehoord! Het zou op 26 maart zijn dat ze gingen vertellen of ik het zou zijn of niet. 
 
26 maart.. Het is zover ze gaan het bekend maken en … Ik ben het geworden!! 
Sindsdien ben ik kinderburgemeester 2020-2021. 
Ik heb al een paar dingen gedaan: 
Ik heb laatst een bijenhotel geopend. 
Ik heb een raadsvergadering gehad. 
Ik moest bij de WO II herdenkingen zijn. 
 
Ik moet binnenkort weer dingen doen maar wat… 
Sowieso heb ik een raadsvergadering binnenkort. 
Dit was mijn verhaal over wat de kinderburgemeester doet. 
 
Groeten Jan Jaap 
_____________________________________________________________________ 
 
COLLECTEOPBRENGST LONGFONDS 2021    
 
Vorig jaar konden we helaas niet met een collectebus collecteren voor het Longfonds, 
maar dit jaar gingen we weer langs de deuren om geld op te halen voor het Longfonds. 
Bedankt voor alle donaties, zowel in muntgeld als via de QR-code. De opbrengst voor 
Odoorn is € 988,63. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tonia Arts-van Oosten 
Collecte coördinator voor het Longfonds (Odoorn)  
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DE IJSSALON L’ODORE  

Sinds mei heeft Odoorn er een heuse 
ijssalon bij. Nieuwsgierig als ik was ben 
ik voor de dorpskrant eens gaan kijken. 
Ik werd zeer hartelijk ontvangen door 
Alena Muller, de eigenaar van het  
etablissement. Samen met haar vriend 
runt ze de salon, naast haar baan bij de  
mijnbouwschade. Waar ze als manager 
werkt. Zeven jaar geleden zijn ze vanuit 
midden Nederland in Odoorn komen  
wonen. Dit wilde ze al veel langer, maar 
het “kwam er maar niet van”. De wens 
om naar Drenthe te verhuizen werd  
uiteindelijk te sterk. Tevens de drang om 
iets op te zetten met een sociaal  
karakter. 

Eenmaal in Odoorn wilde ze graag iets in 
het dorp beginnen, iets wat het dorp nog 
niet had. Zelf zijn Alena en haar vriend 
grote ijsliefhebbers en kunnen zeker  
gezien worden als ervarings-
deskundigen. Dat is dan ook de reden 
dat ze met een ijssalon zijn begonnen, 
het is gewoon zo lekker. Zelf maken ze 
het ijs niet. Maar ja hoe bepaal je dan 
waar je je ijs in zult gaan kopen. Na di-
verse proefronden zijn ze uitgekomen op 
een ijsmakerij uit Coevorden.  
Best een leuke periode, beroepshalve ijs 
proeven. Maar met ijs alleen heb je nog 
geen zaak. Men had de locatie al vaker 
op het oog gehad, dus toen het te koop kwam zijn ze er op gedoken en met succes. 
De naam van de salon is afgeleid uit het Italiaans waar odore geur betekent.  
De lekkere geur van koek en ijs in dit geval, Italiaans ijs wel te verstaan. 

Zelf maken ze wel de stroopwafels die bij de koffie geserveerd worden. En ik kan uit 
eigen ervaring zeggen dat ze prima smaken. Het staat niet op de voorgrond, maar het 
bakken van wafels is ook een serieuze zaak. 
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In de winter gaat de salon niet dicht. Het ijs zal wel beperkt worden tot bijvoorbeeld 
ijstaarten. En ze zijn nu op zoek naar een goed alternatief. Wat dat gaat worden  
weten we nog niet en daar zullen we t.z.t. vanzelf achter komen. Wel is ze  
geïnteresseerd in een aantal streekproducten, wie weet wat dat nog kan brengen. 
Ook is Alena erg benieuwd wat de mensen uit Odoorn en omgeving van de salon  
vinden en staat ze zeker open voor feedback en/of nieuwe ideeën. Alena vertelt dat 
ze zeer tevreden is over de klandizie. Rustig beginnen is het credo. 
De drie kinderen springen trouwens regelmatig even bij. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Op de vraag; “wat wil je zelf toevoegen aan het interview?” was het antwoord dat ze 
zeer prettig ontvangen waren in het dorp. Na wat contacten met ondernemers voelde 
ze zich zeer welkom en zeker geen concurrent. Een fijn gevoel, zeker als je de  
instelling hebt om er samen iets van te maken. 

 

Bert van der Lit 
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PIETERPAD 2.0 (DEEL 3 WINSUM-GRONINGEN) 

 

Vorige maand heb ik u verteld 

over onze eerste stappen op het 

Pieterpad. In de kou hadden we 

iets meer dan 12 kilometer  

afgelegd en zodoende de eerste 

etappe van Pieterburen naar 

Winsum voltooid. Dat was op 

zaterdag 6 februari van dit jaar. 

De volgende dag had het hevig 

gesneeuwd en heb ik nog een 

rondje door de bossen om oes 

dörp gelopen. In de daarop  

volgende week kon er zowaar 

nog een paar dagen worden  

geschaatst! 

 

Op zaterdag 20 februari ging ons avontuur verder. Een helse etappe van Winsum 

noar Stad met een lengte van zo’n 21,5 kilometer. Net als de vorige keer waren we 

goed aangekleed. Winterjas, muts en handschoenen paraat! Maar al vrij snel werd 

duidelijk dat we het meeste niet nodig hadden. Het was gewoon warm. We kwamen 

onderweg zelfs mensen tegen in een korte broek! Niks zo veranderlijk als het weer. 

 

Even buiten Winsum is de route onlangs veranderd. Wij hebben echter de oude route 

genomen. Ik heb het idee dat de nieuwe route naast veiliger ook leuker is. Wij liepen 

langs een redelijke drukke weg, terwijl de nieuwe route over een fietspad door de  

velden gaat. Aan het einde van 

die weg kwamen we aan bij 

Garwerd; een klein plaatsje aan 

het Reitdiep. Op de dijk hadden 

we onze eerste pauze ingelast. 

Vervolgens een stuk langs het 

water om even later het mooiste 

stukje van de 2e etappe te zien; 

het kerkje op de wierde van 

Oostum. Het komt op bijgaande 

foto misschien niet helemaal tot 

zijn recht, maar het is echt een 

mooi plaatje. Vooral in zomer. 
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Daarna hadden we wederom met een kleine aanpassing in de route te maken. Dit keer 
geen keuze, tenzij we wilden zwemmen. Een schipper vond het in 2018 nodig om met 
zijn boot de stevigheid van de Paddepoelsterbrug te testen. Hoewel ik niet precies 
weet hoe het met de boot is afgelopen, betekende de aanvaring wel het einde van de 
brug. Om even in de huidige EK-sfeer te blijven; 1-0 voor de schipper. Omlopen of 
zwemmen dus… Voor de tijd van het jaar was het erg warm, maar zwemmend naar de 
overkant leek ons net iets te veel van het goede. Nadat we het Van  
Starkenborghkanaal een tijdje hadden gevolgd gingen we rechtsaf langs het Zernike 
complex de stad Groningen in.  
 
Eindelijk in Stad, dus doel bereikt. Althans dat was het gevoel. In werkelijkheid  
moesten we nog een behoorlijk eind. Vanaf de wijk Selwerd tot aan het station is nog 
zo’n 4 kilometer. En eigenlijk had ik het op dat moment al helemaal gehad. Zere  
voeten van hier tot Tokyo! Toch maar even op mijn tanden gebeten en doorgaan. De 
laatste pauze van de dag hadden we in het Noorderplantsoen. Vanwege het mooie 
weer was het vreselijk druk in het park. Zo fijn om te zien dat de mensen ondanks de 
maatregelen toch de behoefte hadden om er even uit te zijn. Even geen 1,5 meter, 
maar genieten van het eerste lekkere voorjaarszonnetje. We moesten toch weer  
opstaan om het laatste stukje naar het station te volbrengen. Dat ging op dat moment 
absoluut niet meer van harte. Zo’n beetje alles wat pijn kon doen, deed ook pijn.  
 
Eenmaal aangekomen op het station gingen we et de trein weer terug naar Winsum 
om de auto te halen. De treinreis had mij goed gedaan en het stukje wandelen naar 
het centrum van Winsum was een eitje. Arjen had vanaf het Noorderplantsoen grote 
schik om mijn pijntjes, maar boontje komt om zijn loontje. Het stukje Winsum was voor 
hem geen succes. Lachen hoor! Maar eenmaal bij de auto aangekomen wachtte onze 
verdiende beloning; bier en droge worst! Alle “ellende” was ineens snel vergeten. Op 
naar Drenthe! 
 
Harald Fluks 
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NIEUW PROGRAMMABORD VOOR PODIUM ODOORN 
  
Voor de hoofdingang van onze Oringer kerk staat sinds 
enkele weken een nieuw programmabord van Podium 
Odoorn. Het is een stevig bouwwerk geworden, dat het 
heel wat jaren zal kunnen uithouden. 

Het bord is low-budget gerealiseerd, want de basis  
bestaat uit oude balken en gebruikte panelen.   
Een absoluut zeer duurzaam project dus. Met dank  
vooral aan Dick Schuldink die vakbekwaam alle delen 
samenvoegde met lijm, schroeven en bouten, waarna met name de dikke staanders 
met een speciale coating zijn behandeld om ze bestand te maken tegen invloeden van 
de elementen. 

Zodra het donker wordt zorgt een lamp op een zonnecollector met accu voor  
verlichting. 

Binnenkort worden de eerste posters opgehangen. Ze zijn tegen wind en regen  
beschermd door twee glasdeurtjes van veiligheidsglas. De firma Glas-Idee uit  
Emmen/Bargeroosterveld heeft ze voor een vriendenprijs gemonteerd en daar is het 
bestuur van Podium Odoorn uiteraard ook heel blij mee.  

Hopelijk zal dit bord bijdragen aan het onder ieders aandacht brengen van onze  
komende voorstellingen. 

Tot ziens in de kerk van Odoorn. 

Bob Brongers, bestuurslid Podium Odoorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Foto’s: Hettie Klein 
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RARA WAT IS DIT?  
 
Er is de afgelopen maand 
veel gereageerd op de vraag 
“rara wat is dit?”. Heel erg 
leuk om te zien hoe er  
meegedacht wordt. Hieronder 
even een greep uit de  
reacties van de afgelopen 
maand. 
 
Gerda Stevens zegt; Volgens mijn man is dit een wringijzer wat veel in de  
staalindustrie wordt gebruikt. 
Jan Plat laat ons weten; Het voorwerp van mei 2121 is een wringijzer, wordt gebruikt 
in een smederij voor draadsnijden.  
Henk Weggen mailt ons; De oplossing van het getoonde exemplaar in het mei  
nummer, is een houder voor een snij-ijzer. Met een snij-ijzer kan schroefdraad op een 
ronde staaf of iets degelijks gesneden worden, door een verschil in diameter kan men 
in deze houder verschillende snij-ijzers gebruiken. 
Jan Vrieling; Het afgebeelde voorwerp is volgens mij een houder voor snijplaten om 
schroefdraad te snijden op voorwerpen. Ergo, het is een snijplatenhouder. 
 
Hartelijk dank voor de reactie het is overduidelijk wat dit voorwerp voorstelde. Voor de 
komende maanden, immers juli en augustus is er geen dorpskrant. Daarom laat ik u 
alvast nadenken over een meer alledaags voorwerp. Mocht u weten wat het is, mail 
ons dan. Ik ben benieuwd. Iedereen al een fijne vakantie en tot september. 

 
 
 

Bert van der Lit 
(eigen foto)  
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT 
 
Na de meivakantie kwam de moeder van Tiemen, Giel en Diede met zo'n 400  
zonnebloempitten en 200 potjes op school. Een leuk en spontaan gebaar waar we 
heel graag met alle kinderen op wilden inspelen. In alle groepen is er een klein  
zaaiprojectje van gemaakt en de kinderen hebben de beginnende plantjes goed  
verzorgd. Nu is het tijd om ze mee naar huis te nemen en ze thuis in de volle grond te 
planten. Wat zou het leuk zijn dat heel Odoorn, Klijndijk en omgeving in de zomer mooi 
geel kleurt! 
 
Voor de kinderen die thuis erg hun best doen om de zonnebloem goed te laten  
groeien, is er nog een leuke uitdaging: ze mogen direct na de zomervakantie de  
hoogte van hun bloem op school doorgeven. De kinderen van de drie hoogste  
zonnebloemen (deze komen we even nameten), winnen een leuk prijsje. Ook de  
kinderen van groep 8 mogen uiteraard na de vakantie nog de hoogte van hun bloem 
doorgeven.  
Tips: 
 
*Plant het plantje in de volle grond of in een grote bloembak of -pot, op een zonnige   
 plaats.  
*Zorg voor vruchtbare grond. 
 
*Geleid het plantje eventueel in het begin, via bijvoorbeeld een bamboestokje.  
*Geef regelmatig water, maar laat de zonnebloem niet continu met natte voeten in de  
 grond staan.  
 
We wensen jullie veel succes!  
Met vriendelijke groeten, team o.b.s. de Weiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                             Foto’s: Pixabay  
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BIBLIOTHEEKNIEUWS JUNI /JULI 2021 

Hoera! We zijn weer open en daar zijn we enorm 
blij mee! Je kan dan weer bij ons terecht om op je 
eigen tempo door de bibliotheek te snuffelen.  
Je bent van harte welkom tijdens onze reguliere openingstijden. Zie hiervoor onze 
website: www.bibliotheekodoorn.nl. Hou deze link ook in de gaten voor meer  
informatie over de corona maatregelen welke in de bibliotheek zullen gelden.  
Je kunt ook weer aan de leestafel zitten met een lekker kopje koffie/thee, natuurlijk 
wel op anderhalve meter. 
 
In de vakantieperiode van 12 juli tot en met 20 augustus is de bibliotheek alleen 

geopend op de maandag van 14.00 tot 20.00 uur en op donderdagmiddag van 

14.00 tot 17.00 uur. 

In september 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.   
De cursus in Odoorn wordt gegeven in de Bibliotheek op vijf dinsdagochtenden  
vanaf 14 september van 9.30 tot 11.30 uur  
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gea Uil (Bibliotheek Odoorn)  
tel. 088-0128235.  
 
We wensen iedereen een fijne zomer met veel ontspannen leesplezier. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 

 
 
 
 
 
 
 


