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34e jaargang no. 7 

Maart 2022 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
KERKDIENSTEN 

 

Op 15 april is er om 15.00 uur een samenzijn rondom Goede Vrijdag met  

Helene Westerik. Op 17 april is er om 10.00 uur een dienst met Emma van den Berg. 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl. 

Via de website is het inmiddels ook mogelijk om onze kerkdiensten mee te kijken.  

 

AGENDA BIBLIOTHEEK 

 

14 maart: Verkoop afgeschreven boeken 

28 maart: Digitaal café 14.00 t/m 15.30 uur 

29 maart: Dinsdagavond hulp belastingaangifte (op afspraak 088–0128000) 

30 maart: Kleintje Bieb, 15.00 t.m 16.00 uur voor kinderen van 3 tot 6 jaar 

11 april: Boekstartuurtje, 10.00 t/m 11.00 uur voor dreumesjes van 1,5 tot 4 jaar 

 

De bibliotheek is Goede Vrijdag 15 april en Paasmaandag 18 april gesloten 

 

AFVALKALENDER 2022 maart / april 
 
dinsdag 15 maart restafval, dinsdag 22 maart gft, dinsdag 29 maart plastic,  
5 april restafval, 12 april gft, 19 april plastic, 23 april oud papier, 26 april restafval. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Deze maand 2 jaar geleden schreef ik over het begin van de pandemie: ‘Terwijl de 
wereld struikelt over het Coronavirus, is hier alles vertrouwd en relaxt. Niets aan de 
hand, maar handen schudden werd recent en per direct (en voor hoe lang?) wel  
verboden.’ We zijn 2 jaar verder en daar is eindelijk het antwoord; we mogen weer bij 
elkaar komen, handen geven en een knuffel. Redelijk opgelucht halen we adem. 
Schrik maakte plaats voor kennis, vaccinaties, boosters en antistoffen. Toch zijn er 
mensen die familieleden verloren of zij die nog steeds kampen met de naweeën. Voor 
hen hoop ik dat hun verlies een plaats krijgt. En dat de ’restverschijnselen’ uiteindelijk 
zullen verdwijnen en gezond weer ècht gezond wordt. Het zou fijn zijn als dit zware 
woord weer uit ons dagelijks leven verdwijnt. 
 
Dat laatste is de afgelopen weken gelukt. Maar met wat voor een drama: oorlog in  
Oekraïne. Omdat één man zijn land terug in de ’originele’ staat wil hebben, sneuvelen 
duizenden en wordt veel vernield. Te triest voor woorden. Je ‘hebt’ in feite niets maar 
bent tijdelijk eigenaar, net als degene die er voor jou was en voor wie na jou komt.  
En in de tussentijd is het de bedoeling dat je van je ‘bezit’ iets moois of nog mooiers 
maakt, om het beter door te geven aan je nakomelingen of opvolgers. Mooier maken is 
ook de bedoeling van verkiezingen houden. Dat we daarna merken dat er iets ten  
goede veranderd. Deze Gemeenteraadsverkiezing en elke verkiezing opnieuw.  
Zou mooi zijn als ieder van die kans gebruik heeft gemaakt. Gaat het dan niet naar ‘t 
zin, heb je wel recht van klagen. 
 
Langzaamaan gaan we richting de Pasen. Het duurt nog eventjes, maar wel vóór ons 
volgende boekje uit komt, dus wens ik onze lezers alvast plezierige Paasdagen met 
mooi weer. En vrede. Graag! 
 
Conny van der Bent-Rengers 
_____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 27 april 2022 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 17 april 2022. U kunt een donatie  
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
BURGERLIJKE STAND  
 
Geboren: 
Er zijn geen nieuw geborenen in het dorp, voor zover wij dat weten. 
 
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 
 
ODE AAN HARRY 
 
Ineens was hij er. Timmerman Harry. Omdat we onze badkamer niet langer wensten 
te delen met junior 1 en 2 besloten we dat er een extra badkamer moest komen.  
Op de bovenverdieping. Harry was de man die dat creëren kon, en zo kwam Harry in 
ons leven. ’s Morgens vroeg arriveerde Harry in zijn bus. Hij stelde geen vragen, 
sjouwde zijn materiaal naar boven en begon te zagen, timmeren, plakken en voegen 
dat het een lieve lust was. 
 
Om half 10 dronk Harry zijn koffie. Meestal 1 kop waar hij dan een aantal  
boterhammen mee wegspoelde. Mijn pogingen hem van koeken te voorzien bleven 
vruchteloos, liever at hij zijn van huis meegebrachte boterhammen. Meestal dronken 
we samen koffie of Harry dronk alleen. Een enkele keer kreeg hij gezelschap van een 
babbelzieke installateur, maar meestal was het alleen Harry. Harry werd een  
vertrouwd gezicht aan de koffietafel. 
 
Helaas zagen we al heel snel op de bovenverdieping een lege overloop veranderen in 
een volwaardige badkamer. En op een dag was het klaar. Harry pakte zijn spullen en 
vertrok. Op naar de volgende klus. En de volgende koffietafel. Sindsdien is het leeg in 
huis en drink ik mijn koffie weer alleen. Maar gelukkig is het huis nodig aan een  
volgende verbouwing toe. Een nieuwe keuken moet gecreëerd worden.  
Typisch een klus voor Harry.  
 
Dus binnenkort hoop ik Harry weer te verwelkomen. Ik heb al extra koffiebonen in huis 
gehaald.  
 
Bianca 
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BELEEFTUIN ACHTER DE LUBBELINKHOF 

Omdat we tijdens een wandeling opeens  
allerlei activiteiten zagen achter de  
Lubbelinkhof, naast het schelpenpad dat 
langs het Paasbergenbosje loopt, ben ik 
eens op bezoek gegaan bij Danie en Hermi 
de Rooij. Dit echtpaar is de eigenaar van de 
woonvoorziening van 20 bewoners in het 
voormalige hotel. Ik bleek ze nog vaag te 
kennen uit hun tijd als eigenaar van de  
camping Zandpol, tegenwoordig  eigendom 
van, samen met anderen, Floortje D(r)essing. 
Het bleek te gaan om de aanleg van een  
zogenaamde beleeftuin. Aanleiding voor de 
realisatie van een dergelijke tuin was de wens vanuit de bewoners om niet alleen  
elders te kunnen werken, maar om dat ook dicht bij huis te kunnen doen. 
Het reizen naar hun werk werd voor sommige bewoners zowel fysiek als mentaal als 
(te) zwaar ervaren en dat is door Danie en Hermi vertaald naar de opdracht aan  
zichzelf om “buiten naar binnen te halen”. 
 
Na overleg met de gemeente, Dorpsbelangen en de omgeving in de vorm van  
De Paasbergen en de bewoners van de Valtherweg, is het plan tot stand gekomen en 
wordt het nu uitgevoerd. Om overlast voor de omgeving te voorkomen heeft men 
gekozen voor zo veel mogelijk elektrisch gereedschap. Dus geen bladblazers  
(in goed Drents knetterbessems), iets dat, wat mij betreft, beslist navolging verdient!!! 
De beleeftuin (een tekening van het geheel is hiernaast afgebeeld, samen met een 
foto) zal voor 2/3 openbaar gebied worden en 1/3 blijft een soort privétuin. 
 
Er komt een tuinkas, een pluktuin, kippenhokken, bankjes, een flinke schuur etc. 
De bedoeling is dus ook om Odoorners, omwonenden (dat zijn natuurlijk ook  
Odoorners), toeristen en wie dan ook “naar binnen “te halen, maar dan moet er wel 
reuring zijn. “Contact kan alleen ontstaan als er iets gebeurt” in de woorden van Hermi. 
De grote schuur krijgt trouwens ook een functie als fietsenstalling voor de bewoners. 

 
De fietsten staan nu nog in de lobby van 
het voormalige hotel, vermoedelijk de  
chicste fietsenstalling waar ook ter wereld. 
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Van de kennis en ervaring van de bewoners van De Paasbergen op het gebied van 
tuinieren en dieren houden wil men graag gebruik maken. 
Meer in het algemeen zijn vrijwilligers van harte welkom om een bijdrage in welke vorm 
dan ook te leveren. 
 
Danie en Hermi hopen dat de tuin eind maart/ begin april in gebruik kan worden  
genomen, de bewoners kunnen niet wachten. Zodra de tuin in volle bloei staat en de 
beesten hun plek hebben gevonden gaan we vast een keer opnieuw kijken en u op de 
hoogte houden. 
 
Theo Zondag  
(eigen foto’s) 
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VERDUBBELING N34 

In het voorjaar van 2020, de Corona-pandemie was nog maar net in Nederland  
opgedoken, heb ik iets geschreven over de plannen van de provincie om de N34 
(gedeeltelijk) te verdubbelen. Met name het aspect veiligheid was daarbij van groot 
belang en een aanpak van de rotonde bij Gieten stond helemaal bovenaan op het  
lijstje. Daarnaast wordt ook de verbetering van de bereikbaarheid via de N34 en het 
openbaar vervoer over de N34 genoemd. Toen werd al aangekondigd dat er een  
zogenaamde MER (Milieu Effect Rapportage) zou worden opgestart, waarbij allerlei 
varianten zouden worden onderzocht op hun effecten. 
 
Dat onderzoek is inmiddels afgerond en de provincie gaat met de uitkomsten “de boer 
op”. De kenmerken van het gebied, zoals die in dit rapport zijn beschreven, worden in 
de komende periode getoetst bij “de Omgeving” 
Dat gebeurt in eerste instantie met de zogenaamde Focusgroepen, die bestaan uit 
vertegenwoordigers van bedrijven, ondernemersverenigingen en dorpsbelangen uit de 
omgeving van de N34. De focusgroepen zij al eerder in het proces betrokken en ook 
afgelopen najaar is met deze groepen gesproken. 
Deze gesprekken vormen de opmaat voor een aantal inloopbijeenkomsten die naar 
verwachting komend voorjaar zullen worden georganiseerd. 
De provincie wijst er heel nadrukkelijk op dat er nog niets in besloten. 
Onze dorpsgenoot Jeroen Schippers maakt deel uit van de Focusgroep voor ons  
gebied. Hij leverde mij de informatie aan, dat wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. 
Hij vindt het daarbij van groot belang om erop te wijzen dat hij namens de  
ondernemers van Odoorn, Exloo en Klijndijk deel uitmaakt van deze groep. 
Helaas is er vanuit de verenigingen van Dorpsbelangen van noch Odoorn, noch  
Klijndijk tot dusver belangstelling voor de bijeenkomsten geweest, dat lijkt mij een  
gemiste kans. 
 
Inmiddels is mij vanuit de debatten rond de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk  
geworden dat niet alle partijen over dit onderwerp het zelfde denken. 
Dat is toch wel opmerkelijk omdat in het voorjaar van 2020 de gemeenteraad door 
middel van een brief aan de provincie unaniem aangaf te kunnen instemmen met het 
toenmalige voorstel van de provincie. Waarschijnlijk moeten we dat lezen als dat de 
raad instemde met doen van onderzoek, maar als ik mij de formulering nog goed  
herinner kon je er ook een veel bredere instemming in lezen. 
Wél werden er door diverse fracties kanttekeningen gemaakt bij de betreffende brief. 
 
Hoewel het om een provinciale weg gaat, waarover de provincie dus ook vergaande 
beslissingen kan nemen, zal een dergelijke grote ruimtelijke ingreep toch ook de  
instemming van de aanliggende gemeentes moeten hebben. 
Er zullen zeer waarschijnlijk bestemmingsplannen moeten worden aangepast en daar 
gaan de gemeentes over. Een mooie klus voor de nieuwe raad!!! 
 
We gaan het weer zien, maar het laatste woord is er niet over gesproken. 
 
Theo Zondag 
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FEESTELIJKE OPENING SPEELTUIN LANGHIETEN 2 
 
Steeds vaker zitten kinderen binnen op 
schermpjes. De speeltuinverenging aan de 
Langhieten 2 had daarom het idee bedacht 
om in de wijk zes uitdagende Robinia  
houtenspeeltoestellen te plaatsen in de Kuil. 
Kinderen kunnen zo hun fantasie in een  
natuurlijke speelomgeving  tot uiting brengen. 
En daar hoort lekker vies worden ook bij.  
Van hutten bouwen tot lekker van het talud af 
glijden. 
 
Zaterdag 12 maart werd de speeltuin feestelijk geopend. Het start sein werd gegeven 
door MK Beats. De dansschool had voor 2 hele enthousiaste groepen gezorgd en 
we werden getrakteerd op stoere dansmoves. Helaas waren de burgemeester en  
kinderburgemeester verhinderd door de dag van Oekraïne. Desondanks werd er een 
echt feestje gebouwd. Buurtbewoners mochten meedenken over een officiële naam 
voor de speelkuil. De meest bijpassende naam werd gekozen en het is "de  
Klauterkuil" geworden. Het lintje werd doorgeknipt, waarna alle aanwezige kinderen in 
de polonaise een rondje om de Klauterkuil liepen om vervolgens onder de  
ballonnenboog naar beneden te glijden. De kinderen werden op poffertjes getrakteerd 
en niet 1 keer, maar onbeperkt! U kunt zich voorstellen hoe lang deze rij geweest moet 
zijn. Het feest werd pas echt compleet door een (milieu) vriendelijke ballonnenwedstrijd 
aan te kondigen. Zo'n 50 blije koppies zagen met spanning hun ballon de lucht in 
gaan: waar zou mijn ballon terecht komen? 
 
De eerste signalen zijn dan ook al binnen, Wildervank en Woltersum. Voor de meest 
verre ballon heeft de speeltuinverenging een leuk prijsje. Dit zal tijdens het paaseieren 
zoeken onthuld worden. We willen onze sponsoren heel erg bedanken: Rabobank, 
Coop Schippers, Dorpsbelangen, Ondernemersvereniging Odoorn en de  
buurtbewoners. 
 
Op deze zonnige zaterdagmiddag zoveel blije kinderen!  De speeltuinvereniging kijkt 
terug op een hele geslaagde opening. Wie komen er allemaal nog eens  
klauteren??  
 
Tot ziens bij de Klauterkuil. 
 
Groeten van de speeltuinvereniging  
Langhieten 2 in Odoorn  
(eigen foto’s) 
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NIEUWE SPEELTUIN IN LANGHIETEN II 
 
Op zaterdag 12 maart jongstleden is in het plan Langhieten II een nieuwe speeltuin 
geopend. De speeltuinvereniging stuurde ons daarover onderstaand bericht,  
vergezeld van een aantal foto ‘s (het stuk is door mij enigszins ingekort) 
Ik was zelf ook aanwezig en het was een drukbezochte en gezellige bijeenkomst. 
 
Feestelijke opening Speeltuin Langhieten 2 
Steeds vaker zitten kinderen binnen op schermpjes. De speeltuinverenging aan de 
Langhieten 2 had daarom het idee bedacht om in de wijk zes uitdagende Robinia  
houten speeltoestellen te plaatsen in de Kuil. Kinderen kunnen zo hun fantasie in een 
natuurlijke speelomgeving  tot uiting brengen. En daar hoort lekker vies worden ook 
bij. Van hutten bouwen tot lekker van het talud af glijden. Zaterdag 12 maart werd de 
speeltuin feestelijk geopend. Het startsein werd gegeven door MK Beats. De  
dansschool had voor 2 hele enthousiaste groepen gezorgd en we werden getrakteerd 
op stoere dansmoves. Helaas waren de burgemeester en kinderburgemeester  
verhinderd door de dag van Oekraïne. Desondanks werd er een echt feestje  
gebouwd. Buurtbewoners mochten meedenken over een officiële naam voor de 
speelkuil. De meest bijpassende naam werd gekozen en het is ‘de Klauterkuil’  
geworden. Het lintje werd doorgeknipt, waarna alle aanwezige kinderen in de  
polonaise een rondje om de Klauterkuil liepen om vervolgens onder de ballonnenboog 
naar beneden te glijden. De kinderen werden op poffertjes getrakteerd en niet 1 keer, 
maar onbeperkt! U kunt zich voorstellen hoe lang deze rij geweest moet zijn. We  
willen onze sponsoren heel erg bedanken: Rabobank, Coop Schippers,  
Dorpsbelangen, Ondernemersvereniging Odoorn en de buurtbewoners. Op deze  
zonnige zaterdagmiddag zoveel blije kinderen!  De speeltuinvereniging kijkt terug op 
een hele geslaagde opening. 
 
Tot zover het goede nieuws. De stichting gaf in zijn visie, als inleiding bij hun  
ingediende plannen, aan dat er vanuit de buurt de behoefte is aangegeven om deze 
vorm van spelen op deze plek te stimuleren. Inmiddels is echter gebleken dat niet de 
hele buurt er zo over denkt en dat heeft zowel tot mondelinge als schriftelijke vragen 
in de gemeenteraad geleid.Het leek ons als dorpskrant niet meer dan zuiver om ook 
aandacht aan dit feit te geven, dat vinden wij ‘journalistiek’ gezien correct. 
 
De Kuil is ooit aangelegd als een zogenaamde Wadi, dat is een redelijk diepe kuil, 
aangelegd om overtallig regenwater uit de buurt, inclusief het water van de daken van 
de woningen en de bestrating op te vangen. Langhieten II kent een gescheiden  
rioolstelsel (een buis voor vuil water en een voor hemelwater). Een aantal  
omwonenden/buurtgenoten (hun namen zijn bij de redactie bekend) heeft al sinds de 
eerste plannenmakerij aangegeven niet onverdeeld gelukkig te zijn met deze  
ontwikkeling. Zij maken zich onder meer zorgen over de volksgezondheid en de  
veiligheid. De volksgezondheid zou in het gedrang kunnen komen omdat er niet  
volledig schoon water (honden- en vogelpoep etc.) van daken, tuinen en verharding in 
de speeltuin zou kunnen komen.  
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De veiligheid, omdat de kuil “vol” water kan komen te staan. Dat is recent gebleken.  
De kuil staat overigens meestal volledig droog. Bovendien zou ook de  
verkeersveiligheid een rol kunnen spelen doordat kinderen van de ene naar de andere 
speeltuin kunnen trekken (er is nog een speeltuin in de buurt). Deze bewoners hebben 
in het verleden bij de bouw van hun woningen bepaalde materialen niet mogen  
toepassen omdat die anders het water voor de Wadi zouden kunnen vervuilen. Als 
voorbeeld gaat het dan om zinken dakgoten. Het contact tussen enerzijds de  
initiatiefnemers en de gemeente en anderzijds de groep minder gelukkige  
buurtbewoners en de zelfde gemeente heeft er wel in geresulteerd dat de geplande 
kabelbaan er niet gekomen is, maar heeft verder niet tot een voor alle partijen  
gedragen uitkomst geleid. 
 
Het grootste probleem van de laatste groep is echter niet inhoudelijk, maar richt zich 
tegen de manier waarop de gemeente het proces heeft doorlopen en de communicatie 
met hen heeft gevoerd. Als voorbeeld wordt genoemd dat zij de vrijdag voordat de 
werkzaamheden begonnen, vernamen dat ’s maandags deze werkzaamheden zouden 
beginnen en dat een week daarop de officiële opening zou plaats vinden. De  
schriftelijke raadsvragen gaan dan ook met name over dit onderwerp, maar daar is nog 
geen reactie op. Op mondelinge vragen heeft de betreffende wethouder wel  
aangegeven dat er elders in Nederland wel vaker in Wadi ’s dergelijke  
speelvoorzieningen zijn gemaakt en dat er contact is geweest met de  
veiligheidsdiensten. 
 
Al met al verdient de totstandkoming geen schoonheidsprijs, maar er is wel een mooie 
speeltuin gerealiseerd. Dan is het jammer dat, vooral door geschutter van de  
gemeente, toch misschien een sluier over het geheel blijft hangen. Misschien komen 
de wijkbewoners er alsnog met elkaar uit en kan de gemeente daarin ook nog een  
verstandige rol spelen. 
 
Theo Zondag 
_____________________________________________________________________ 

OP ZOEK! 

Open lucht museum Ellert en Brammert in Schoonoord is op zoek! 

Heeft U zin om dit seizoen (april tot en met oktober) regelmatig het verhaal van de   2 
reuzen voor te lezen aan toeristen of groepen schoolkinderen? 

Neem dan contact op met Roelie Regts 

0591-513366 

Zij vertelt U graag over dit gezellige vrijwilligerswerk. 

Twijfel niet over wat te doen met uw vrije tijd, kom en sluit U aan bij de  
voorleesgroep. 

Doe mee! 
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SPITWA(A)RK OVER VOEDSELVOORZIENING IN DE EERSTE  
WERELDOORLOG, PIETER DRENTH (OL PIETER) EN DE  
KANO’S VAN PESSE, ODOORN EN JEMGUM 

Wederom een extra dikke uitgave in kleur, die begint met een lang 
artikel van Albert Eggens over de voedselvoorziening in de  
gemeente Odoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Johan Withaar 
schrijft over Pieter Drenth uit Valthe, beter bekend als Ol Pieter en 
zijn rol bij zijn rol bij het onderduikershol met joden in Valthe.  

Roel Sanders verlet over welke relatie er is tussen de wereldberoemde kano van  
Pesse en de gemeente Odoorn. 

In Rondblik schrijft Jan Wierenga over de kunst van het bezetten. Als in de 19
e
 eeuw 

huismiddeltjes niet hielpen, richtte men zich op alternatieve geneeskunde en  
kwakzalverij. Met een breed scala aan kwalen en aandoeningen kon je terecht bij  
bezetters en andere wonderdoeners. De Middenpagina laat ons vier geplaatste  
panelen op locatie zien waar in de Tweede Wereldoorlog in onze kerspel vliegtuigen 
crashten.  

In Herkent u het nog een prachtige foto over slagerij Levinga uit 2
e
 Exloërmond.  

Wie herkent de personen die met hun koeien poseren in de slachterij? 
In Oderen verandert staat een fotoreportage over de panden op Hoofdstraat 33, 35 
en 39. Wie weet meer over deze panden? In Uit de krant een artikel van 1973, met de 
titel Lof voor zwembadcomité in Valthermond., over de opening van het zwembad  
De Zwaoi. Een opening die werd verricht door  mr. K.H. Gaarlandt, commissaris van 
de koningin. Op voorplaat poseren de Schaopendansers (foto tussen 1977-1982) in 
het voormalige Bebinghehoes. 

De voedselvoorziening in de gemeente Odoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog  
Eggens bespreekt hoe de overheidsmaatregelen tijdens de Eerste Wereldoorlog het 
boerenbedrijf hebben getroffen en welke gevolgen dat kreeg voor de  
levensmiddelenvoorziening in de gemeente Odoorn. Hoewel Odoorn niet direct aan 
Duitsland grensde en daardoor pas later in staat van beleg was verklaard, waren de 
gevolgen van het uitbreken van de oorlog duidelijk merkbaar. Aanvankelijk leek de  
boerenbevolking te profiteren van de stijgende prijzen, maar boeren moesten zich 
houden aan allerlei restricties, terwijl nieuwe oogsten door de stagnerende aanvoer 
van kunstmest al bij voorbaat dreigden tegen te vallen. 
Pieter Drenth (Ol Pieter) 

Withaar schrijft dat Pieter Drenth, alias Ol Pieter, een discutabele rol speelde in de 
veiligheid van de 16 joodse onderduikers, die dankzij de Zefat-groep in het nu  
bekende onderduikershol in het bos bij Valthe verbleven. Ook lezen we over het  
onderzoek, zijn woning en leven en over zijn schatzoekerij (vervalserij). 
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De kano’s van Pesse, Odoorn en Jemgum 

Op de omslag van de laatste Nieuwe Drentse Volksalmanak 
staat een afbeelding op de een vrolijk lachende man in een 
kano. Deze kano een replica van de beroemde Pesser kano 
werd gemaakt van een grove den uit het bos bij Odoorn. 
Waarom deze boom en hoe de kano is gemaakt, blijkt in dit 
artikel. 

Het  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  
Tel: 0591-549268 (privé) 
06-29560994  
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EEN HUURWONING ZOEKEN? 

Omdat ik recent contact had met Woonservice Drenthe over het projectje vervangende 
nieuwbouw aan de Andries Diepenbrugweg, schoot mij ook te binnen dat de sociale 
verhuurders sinds enige tijd een nieuw systeem van woningverhuur hebben. 
Het leek mij wel aardig om daar iets over te schrijven. 
 
Ik heb daarover enige informatie opgevraagd bij Woonservice Drenthe en die zal ik 
hieronder vermelden. Een deel is zelfs letterlijke tekst van deze organisatie. 
“Ben je op zoek naar een huurhuis in Drenthe en omgeving? 
Op www.thuiskompas.nl vind je het aanbod van de 8 Drentse woningcorporaties.  
Dit zijn Actium, Domesta, Stichting Eelder Woningbouw, Lefier, Woningstichting de 
Volmacht, Woonborg, Woonconcept en Woonservice. Je kunt je op Thuiskompas  
gratis inschrijven als woningzoekende.  
 
Goed om te weten:   
Inschrijven bij www.thuiskompas.nl is gratis.  
Met je inschrijving kun je reageren op alle beschikbare woningen die passen bij  
jouw huishouden en inkomen.  
Je kunt op vijf huizen tegelijk reageren.  
Degene met de langste inschrijftijd krijgt de woning.  
Woon je nu prima? Maar wil je in de toekomst wel verhuizen? Bijvoorbeeld naar een 
levensloopbestendige woning? Of naar een grotere woning? Schrijf je dan nu alvast in. 
Zo bouw je inschrijftijd op” 
 
U ziet dat tijdig inschrijven nog steeds wel zin heeft. Het aanbod in ons dorp is niet  
bijzonder groot (meer), maar er komen nog steeds woningen of appartementen vrij. 
Voor de appartementen in De Paashof geldt dat die door Woonservice Drenthe   
worden aangeboden in samenwerking met Treant, de zorgaanbieder, via de  
zorgbemiddelaar van de laatste. 
De “vrijstaande” seniorenwoningen ten zuiden van De Paasbergen en de  
4 appartementen in het Van Lunzenhuis worden door De Paasbergen verhuurd. 
 
Trouwens, over het project aan de Andries Diepenbrugweg valt momenteel volgens 
Woonservice Drenthe geen nieuws te melden. 
 
Theo Zondag 

https://Relay.csngroep.nl/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs9NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszP2s7bGg8Ompqaz89aDY+Ozo4P21oNj9oaz5sOW8+NzltPzk/Ozk7Pih6Mz84Ojg2PDw+Pjsof2dqMzw8N09WXk1gPj0/PTo+Izw8N09WXk1+Pj0/PTo+KHxtfnozXSBDe2Jqa3xOeWFhYH1rfHhnbWsgYGIobTM5NihmamIz
https://Relay.csngroep.nl/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs9NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszP2s7bGg8Ompqaz89aDY+Ozo4P21oNj9oaz5sOW8+NzltPzk/Ozk7Pih6Mz84Ojg2PDw+Pjsof2dqMzw8N09WXk1gPj0/PTo+Izw8N09WXk1+Pj0/PTo+KHxtfnozXSBDe2Jqa3xOeWFhYH1rfHhnbWsgYGIobTM5NihmamIz
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DE FAIR GAAT NIET DOOR!  

Onze jaarlijkse Boeren-Burgers en Buitenfair, welke zou worden gehouden op  
zondag12 juni 2022, gaat ook dit jaar helaas niet door! Als bestuur hebben we dit  
besloten in de bijeenkomst van afgelopen donderdag 10 februari 2022, toen we voor 
het eerst weer samen konden zijn.  

Mede door een achterstand van 4 maanden in de organisatie van onze fair en de vele 
Corona/Omikron besmettingen hebben we deze beslissing moeten nemen.  
We hechten veel waarde aan de gezondheid van u als bezoeker en onze  
medewerkers. Maar we proberen er alles 
aan te doen om het volgend jaar wel weer 
door te laten gaan!  Dan zal onze altijd 
gezellige fair plaats vinden op zondag 4 
juni 2023.  

Misschien tot dan! 

Bestuur en vrijwilligers 
Stichting In ’t Gras Valthe 
_____________________________________________________________________ 
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BEVRIJDINGSLEZING: TERUG NAAR DRENTHE 

Dinsdag 5 april komt Pauline Broekema, schrijfster en  
oud-verslaggeefster van het NOS-journaal, naar Exloo. In haar  
lezing, die in 2020 vanwege coronamaatregelen niet door kon gaan, 
vertelt zij over haar journalistieke carrière, maar vooral over haar 
schrijverschap. Het accent deze avond ligt op haar boek Het uiterste 
der zee, dat in het noorden van ons land speelt. De lezing wordt samen met de  
bibliotheek van Odoorn georganiseerd. Aanvang 20.00 uur in diner-café Bussemaker 
in Exloo.  

Pauline Broekema (1954) werd geboren in de stad Groningen. 
Ze groeide op in een huis vol boeken. Een opvoeding in de  
traditie ’Onderzoekt alles en behoudt het goede, legde de  
basis voor een brede belangstelling. “Ik wil nog alles weten.” 

Ze werkte 34 jaar als redacteur-verslaggever bij het NOS-
Journaal. In 2018 stopte ze bij de NOS. Haar journalistieke  
carrière begon in Drenthe. “Ik begon in Drenthe. Bij de  
Meppeler Courant (Boom Pers). Daarna bij het Noordhollands 
dagblad en Hier en Nu radio (NCRV). Veel van wat ik daar  
leerde breng ik nog altijd in praktijk.” Vandaar de titel  
Terug naar Drenthe. Na 

Van journalist naar schrijver 

Ze wilde meer ruimte voor het schrijven. Ze schreef onder meer Benjamin een  
verzwegen dood (2001) en de veel geprezen kroniek over haar familie Het Boschhuis 
(2014).  

In haar voorlaatste boek, Het uiterste der zee (2018), beschrijft ze de geschiedenis 
van twee joodse families uit Groningen en Friesland. Uitgebreid onderzoek ligt steeds 
aan de basis van haar werk. Het boek vertelt het verhaal van twee hoofpersonen Mies 
Nieweg en haar dochtertje Sara, die gescheiden van elkaar in onderduik de oorlog 
overleven. Het is ook het verhaal van stille helden, die met gevaar voor eigen leven 
een ander helpen zonder zich daar op voor te staan. En wat ze met haar televisiewerk 
deed geldt ook voor het schrijven: “Ik wil mijn publiek laten meeleven en meevoelen.” 
In 2013 sprak ze in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de rede uit, voorafgaand aan de 
Nationale Dodenherdenking. 

Tweede Wereldoorlog terugkerend thema 

Dat de Tweede Wereldoorlog in haar werk een terugkerend thema is heeft deels te 
maken, denkt Pauline, met haar achtergrond. De familie van moederskant zat in het 
verzet, haar oom Pieter werd in 1944 door de bezetter vermoord. “Als ik bij mijn  
grootouders in Het Boschhuis logeerde dan was de oorlog altijd aanwezig. Die liep als 
een scheidslijn door hun bestaan. Voor de bezetting was het leven goed geweest. 
Daarna werd het nooit meer zoals het was.”  
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Pauline vertelt wat er komt kijken bij het schrijven van een boek. Het onderzoek dat er 
aan vooraf gaat en het schrijven zelf. Maar ook zal ze vertellen over Het Boschhuis,  
de kroniek van haar familie (2015). Tevens gaat ze in op haar werk als journalist.  

‘De titel van de lezing “Terug naar Drenthe,’ zegt ze “refereert ook aan gelukkige  
herinneringen uit mijn jeugd. Ik ben geboren in de stad Groningen en we gingen vaak 
naar Drenthe. Naar het bos, de heide van Dwingeloo, lange wandelingen maken,  
pannenkoeken eten. Odoorn en omstreken brengen beelden terug van heerlijke  
vakanties, eindeloze fietstochten en schoolreisjes. Drenthe was vaak de bestemming. 
En de zon scheen altijd.”  

Corona-maatregelen? 
Voor het bijwonen van de lezing houden wij ons aan de geldende coronamaatregelen 
(aantal, wel of geen mondkapje, coronatoegangsbewijs).  

Leden en gezinsleden van de vereniging en leden van de bibliotheek hebben gratis 
toegang en niet-leden kunnen de lezing bijwonen tegen een entree van € 5,00 per  
persoon.  

Leden en gezinsleden van de leden van de vereniging hebben gratis toegang en  
niet-leden kunnen de lezing bijwonen tegen een entree van € 5,00 per persoon.  

Meer informatie:  
Roelof Hoving  
Tel: 0591-549268 of 06-29560994   

(Foto: Merlijn Doomernik) 

_____________________________________________________________________ 

BESTE BEWONERS VAN ODOORN  

Wij willen graag oppassen bij mensen die in Odoorn wonen. Wij zijn bijna 14 jaar en 
kunnen goed met kinderen omgaan. 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. 

Amy Drenth, de Goorns 18 (06 - 288 56 885) 

Louise Meijering, de Goorns 8 (06 - 395 77 577) 
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PIETERPAD 2.0 

10 juli 2021 en wederom een mooi stuk van het Pieterpad gelopen. 14,3 kilometer van 
Laren naar Vorden. Een ontzettend leuke route door de velden en de bossen van de 
Achterhoek. Geen lange route, maar wel in een mooi landschap. 

De start was veelbelovend. Normaal beginnen we direct te wandelen. Wel net zo  
overzichtelijk als het om een wandeling gaat. Maar  
vandaag afgeweken van onze gebruikelijke rituelen. Dus het terras op en een halve 
liter bier besteld. Smaakt dat rond 12 uur 's middags? Ja hoor!!! Maar zoiets moet wel 
vergezeld gaan van iets te eten. Een huisgemaakte gehaktbal met bruin brood. Kost 
wat, maar dan heb je ook wat. Onmeunig lekker, zeg maar!  
We hebben getwijfeld om de planning om te gooien en gewoon op het terras te blijven 
zitten. Maar uiteindelijk toch maar besloten om verder te gaan.  

De eerste kilometers gingen we als een speer. De doping van het terras deed echt 
wonderen! Ik denk dat we de volgende keer dit maar weer moeten doen. Vanaf nu 
start elke etappe in Laren.  

Even buiten Laren vielen er een paar druppels, maar dat mag verder geen naam  
hebben. Tevens even buiten Laren een of andere opa tegen gekomen die een  
Mercedes te koop heeft voor maar (liefst) € 7.200. Meneer was druk met de auto aan 
het testen. We weten in ieder geval dat de remmen het doen.  
Onze tip: laat staan die bak!  
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Voor we de bossen in gingen kwamen we nog over een spoorweg. Toen de trein langs 
kwam even het "chauffeursteken" laten zien. Je weet wel, ziet er uit als dit:  
Resultaat, de machinist toeterde! Onze dag was weer goed.  
 
Daarna de bossen in en heerlijk genoten van de rust. Hoewel het een 
mooie dag was, kwamen we relatief weinig mensen tegen. Wel een man met een hond 
die luisterde naar de naam Piet. De man moet wel Bello heten, denk ik. Daarna zijn we 
als het ware Vorden ingerold.  
 
Normaal eindigen we in het dorp, dus een terras. We hadden zelfs een limoen meege-
nomen. Want op een of andere manier schijnt het best lastig te zijn om een Corona 
met limoen te krijgen. Altijd maar citroenen... wat denk je? Eindigt deze etappe op een 
plek zonder horeca. We moesten bij kasteel Vorden zijn en dat ligt zeker 1 kilometer 
buiten het dorp. Ergens klopt er iets niet bij de organisatie. Van de andere kant: een 
erg mooi plekje om ons eigen biertje en droge worst te nuttigen.  
 
Volgende keer naar Zelhem. Dan zijn we over de helft. Maastricht komt in zicht...  
 
Harald Fluks 
(Eigen foto’s) 
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PANIEK IN DE PAASEIEREN-VERFFABRIEK 
 
Pasen komt er weer aan. Men kan zich vast voorstellen dat er nu in de legbatterijen en 
op heel wat vrije uitloopvelden, ettelijke overuren worden gedraaid. ‘t Is echt  
onvoorstelbaar druk en de kippen halen het dagelijks te leggen quotum maar nèt aan. 
Het zweet staat ze zó dik voor de kippenkopjes, dat het kakelen ze haast vergaat. ‘t Is 
daarom maar goed dat ze alvast, voor de periode ná de Pasen, een aantal dagen vrijaf 
is toegezegd, anders waren ze van vermoeidheid haast in legstaking gegaan. Dat 
moeten we natuurlijk niet hebben. 
 
Nee hoor, er wordt gelukkig heel wat afgelegd. En al die eieren worden geraapt, in do-
zen gedaan en op pallets gestapeld. Vervolgens gaan al die pallets in de  
vrachtwagen en worden die duizenden nog maagdelijk ogende eieren naar de  
Paaseieren-verffabriek gebracht. Dat proces voltrekt zich al weken in dit hoge tempo 
en de berg aldaar groeit gestaag. 
 
Konijn Grietje staat er samen met haar konijga’s aan de lopende band, aan de  
lopende band. Er wordt op de speciale afdeling eerst geschilderd en versierd dat het 
een lieve lust is. Kwast in het pootje, verf op een schoteltje ernaast en schilderen 
maar. Vervolgens gaat het naar de droogtafels, da’s beslist niet overbodig. Dan wordt 
er heen en weer gesjouwd met de voorraden die al klaar zijn voor transport, terwijl 
even verderop de nieuwe ‘kale’ eieren worden opgehaald om ook die weer te  
verfraaien. 
 
Al wekenlang worden er enorme voorraden klaargemaakt. Ook die berg groeit  
gestaag en het is een mooi kleurrijk gezicht om al die verfraaide kippeneieren in de 
droogrij te zien staan. Daar gaat Grietjes’ konijnenhartje beslist sneller van kloppen. 
Zelfs na het verpakken is het mooi om de kleurtjes tussen de kiertjes van de dozen 
door te zien.  
 
Op een zonnige morgen komt een nieuwe lading paasverf binnen, samen met nieuwe 
kwasten en daarbij ook … stempels. Wat! Nee toch? Ja heus: dit grote geheim van de 
fabriek mag ik hier, alléén voor de lezers van Oes Dörp, verklappen. Wees er zuinig 
op! Tja, wij als smakelijke paaseieren-eters denken maar dat 
alles uit de hand wordt geschilderd, maar met zo’n grote 
vraag is dat werkelijk niet te doen. Dus voor bepaalde  
gekleurde figuurtjes en patronen zit een hele batterij  
konijnga’s van Grietje Konijn de pootjes haast beurs te 
stempelen. En als je van elk printje maar 1 exemplaar in een 
doosje doet, dan valt geen klant dat op. Gelukkig is voor het 
gros van de eieren, het met de hand verven nog wel aan de 
schil. Enkele daarin gekwalificeerde konijntjes draaien er hun 
pootjes niet voor om. Ze werken met de tongetjes uit hun 
kopjes van inspanning, de mooiste creaties op kalkschalen 
makend. Hier is van vakmanschap zonder meer sprake, dat 
mag duidelijk zijn. 
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Plots, op dinsdagmorgen, gaat het faliekant mis: de grote  
verfmachine ontploft! Met een knoertharde knal spat ie uiteen. 
Er vliegen scherven door de ruimte en klodders verf in alle 
kleuren plakken overal. Het hangt zelfs aan het plafond!  
Alle paaseieren nog aan toe. Hoe moet dat nu? Eerst worden 
alle konijntjes geteld en gekeken of ze nog in orde zijn. Dat is 
gelukkig het geval, al zien sommigen er nogal bont uit in hun 
’verfpak’. Ze schieten er van in de lach. Gelukkig! Tot ze de 
berg eieren zien … die is bijna geheel tot op de bodem  
weggevaagd. 
 
De paniek slaat toe in de Paaseieren-verffabriek; “toktoktok!” 
Wat te doen? In alle haast wordt aan de kippen uit naburige 
dorpen gevraagd mee te leggen. De voorraad moet weer terug 
op peil, want binnen de kortste keren staan de vrachtwagens weer voor de deur om 
nieuwe voorraad op te halen. Na het schoonmaken van de konijntjes en de fabriek 
komt er een nieuwe machine. Er worden dag en nacht eieren gelegd, vervoerd en  
geschilderd. Na een week gigantisch hard samenwerken is men zelfs voorbij het oude 
peil, hoera! De opluchting is enorm groot bij iedereen, net als de vermoeidheid. Nog 
eventjes volhouden en dan is het Pasen. 
 
Waarom was er dan zo’n grote voorraad vraagt u? Bij de Paaseieren-verffabriek weet 
men uit ervaring dat er weer flink gegeten zal worden. De vraag blijft vooralsnog  
onverminderd groot en dat betekent ook dat iedereen aan het werk kan blijven.  
Dat is mooi in een tijd waarin het voor lang niet iedereen even makkelijk is om het 
hoofd boven water te houden. In het kader van de broodnodige werkgelegenheid, en 
helemaal nu de kippen en konijnen, na dit ongelukkige voorval zo gigantisch hard 
moesten werken, begrijpt u het al: eet maar flink. 
 
De flatuleuze consequenties zullen u node vergeven worden. Fijne Paasdagen! 
 
Conny van der Bent-Rengers 



20 

 

WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATS ODOORN 
 
De komende periode gaan we aan de slag op de begraafplaats Odoorn. Er wordt een 
grafveld zonder gedenktekens geruimd om de uitgifte van nieuwe graven in de 
komende decennia mogelijk te maken. 
 
Planning en hinder werkzaamheden  
In maart (week 11) starten we met de ruimingswerkzaamheden. Het werkgebied wordt 
afgeschermd met behulp van geblindeerde hekwerken. Het kan zijn dat de  
begraafplaats tijdelijk minder toegankelijk is voor publiek. We proberen dit tot een  
minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Tijdens plechtigheden, zoals 
een begrafenis of as verstrooiing, worden de werkzaamheden altijd stilgelegd en  
zorgen we ervoor dat de begraafplaats goed toegankelijk is. 
 
Ondergronds ruimen 
Het is onbekend of- en hoeveel overledenen er liggen begraven op het grafveld waar 
ondergronds geruimd wordt. Hiervan is geen administratie bekend bij de gemeente.  
De aangetroffen resten van overledenen worden verzameld en bijgeplaatst in de  
knekelkelder op de begraafplaats. Dit is een speciaal hiervoor gemaakte kelder.  
De ruimingswerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Kreuzen  
Begraafplaatsbeheer. Dit is een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens de richtlijnen 
van de Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer.  
 
Werkzaamheden op andere begraafplaatsen 
Ook op de begraafplaats Valthermond-West en 2e Exloërmond worden later dit jaar 
graven geruimd en pakken we, waar nodig, het achterstallig onderhoud aan. Op de 
overige begraafplaatsen, waaronder ook in Odoorn, worden medio 2023 nog graven 
bovengronds geruimd. Voorafgaand aan de werkzaamheden op een begraafplaats 
publiceren wij hierover in de week in week uit. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt ons bereiken 
via het telefoonnummer 14 0591, of door te mailen naar gemeente@borger-odoorn.nl. 
Wilt u hierbij het zaaknummer 118157-2021 aan ons doorgeven? 
 
Gemeente Borger-Odoorn 
Uitvoerend beleidsmedewerker groen en spelen 

mailto:gemeente@borger-odoorn.nl
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 RARA WAT IS DIT? 
 
De vorige keer vroeg Evert zich af wat voor 
voorwerp hij had. Welnu Evert we hebben 
het antwoord op je vraag gevonden.  
Het ging om een kettinkje zoals op de foto 
getoond was.  
 
Al direct op de donderdag nadat de 
Dorpskrant verspreid was werd ik gebeld 
door Geert Klinkhamer. Hij vertelde me dat 
hij ongeveer 7 jaar in Oman gewerkt had. 
Van 1973 tot 1980. En in die periode had 
hij dergelijke sierraden wel gezien.  
Aan dit sierraad worden dan aan de middelste ring de handjes van Fatima  
gehangen. Het handje van Fatima of de Khamsa is in het volksgeloof een  
beschermende handvormige amulet Ze worden door dames om de hals gedragen en 
zouden de drager bescherming bieden. Soms is er in plaats van handjes aan de  
middelste ring een koranhanger bevestigd. In deze hanger zit dan een klein boekje of 
tekst uit de Koran. 
 
Deze maand heb ik weer een nieuw voorwerp. Het is eigenlijk een onderdeel van iets. 
Ca 16 cm lang en 8 cm op het breedste punt. Ze zijn er in vele soorten en maten. Ik 
ben benieuwd of iemand weet waar ik het over heb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert van der Lit  
(eigen foto’s) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bescherming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amulet
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HONDENTRIMSALON ORING  

Deze keer mocht ik op bezoek gaan bij Ellen Scholte.  
Ze heeft een hondentrimsalon aan de Sleedoorn. We 
hadden afgesproken dat ik bij haar zou komen op het 
moment dat ze bezig was met het trimmen van een 
hond. Zo kon ik gelijk zien hoe ze werkt. Achter in de 
garage is er een ruimte gecreëerd waar ze haar  
trimsalon heeft. Niet heel groot, maar wel efficiënt  
ingericht. Bij het openen van de deur kwam er een vleug 
van herkenning. Zelf heb ik 8 jaar bij het dierenasiel te 
Beilen gewerkt, waar we ook vaak de honden moesten 
fatsoeneren. Dezelfde geur en omgeving deed me daar 
direct aan denken.  

Ellen heeft de zaken goed georganiseerd. De honden 
worden op een in hoogte instelbare trimtafel geplaatst 
zodat ze er goed bij kan. Hierdoor wordt het resultaat 
aanzienlijk beter. Ook het bad is in hoogte verstelbaar. 
Zo kan ze op de goede hoogte werken bij ieder dier.  

Ellen trimt meestal de “gewone” huishond. Afhankelijk van het ras is het erg  
belangrijk om de vacht te onderhouden. De eigenaren van showhonden stellen vaak 
andere eisen aan de vachtverzorging. Ellen staat hier wel open voor, maar dit heeft 
niet haar prioriteit. 

Voordat de hond de eerste keer op de tafel staat is er een intake met de klant.  
Hierin worden zaken besproken zoals; wat zijn de wensen van de klant, heeft de 
hond nog aparte nukken of grillen en zijn er medische zaken waar ze rekening mee 
dient te houden. Ook wordt er even besproken wat er gebeuren moet. Afhankelijk 
van het ras wordt er gekeken wat er het beste bij die hond past. Dat kan zijn  
knippen, ontwollen, effileren, nagels knippen, plukken, wassen en dergelijke.  
Doordat er dus verschillende wensen zijn kan het ook zo zijn dat de ene hond iets 
langer op de tafel zal moeten staan dan de andere. Maar bij alles heeft Ellen oog 
voor het dier. Het belang van de hond staat voorop.  
 
Ellen heeft haar opleiding hondentrimmer in april 2019 afgerond. Daarna is ze bijna 
gelijk gestart. De armen werden direct uit de mouwen gestoken en is de salon  
gemaakt. Ze heeft veel hulp gehad van haar ouders en een vriend van haar ouders, 
iets wat ze zeer waardeert.  
 
Ellen heeft toen flyers laten drukken en die verspreid. Dit samen met een  
facebookpagina en mond op mond reclame heeft er toe geleid dat de eerste klanten 
bij haar kwamen. Nog steeds heeft Ellen 1 keer per jaar een “deel en win” actie op 
facebook. Op dit moment werkt Ellen ook nog twee dagen in de week in de horeca  
bij Wildlands.  
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Haar droom is echter om zich volledig toe te kunnen leggen op het trimmen en  
verzorgen van honden. Dat haar passie daar ligt heb ik wel gezien. Ze gaat  
zorgvuldig en liefdevol om met de hond die bij haar 
op de tafel staat. De vrolijke Stabij kwispelt en  
geniet van de aandacht die het krijgt. Bij de nieuwe 
honden neemt ze iets meer tijd. Dit om het dier rustig 
te laten wennen aan de omgeving en  
trimmen. De honden kunnen vanaf circa 4 tot 6  
maanden oud getrimd worden, een beetje  

afhankelijk van het ras. 
 
Ik heb kennis gemaakt met een trimster met veel 
liefde voor haar werk. Mocht u een viervoeter  
hebben die verzorging nodig heeft, kunt u gerust 
contact met Ellen opnemen. 

 
Bert van der Lit 
(eigen foto’s) 

 

___________________________________________________________________ 
 
BOLDERWAGEN 

Het mag weer. Het kan weer. 

De chauffeurs staan voor u klaar. 

 

Na 2 jaar stilstand is de bolderwagen 

weer van stal. Hij is gekeurd en staat 

er weer netjes bij. Vanaf 1 april kan de 

bolderwagen weer gehuurd worden.  

 

Door alle prijsverhogingen hebben wij 

helaas de tarieven ook moeten  

verhogen: 

  

Dagdeel € 125,-, Hele dag € 200,- 

Wilt u de wagen reserveren: bel dan met: Evelien Huizinga, tel: 06-15 88 31 90 of 

stuur een mail naar bolderwagen@dorpsbelangenodoorn.nl 

 

Dorpsbelangen 
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HARALD EN BERT OP STAP 
 
Eindelijk! We mogen weer en gaan dus weer op pad! Deze keer hebben we twee  
dagen meegelopen met de verkeersregelaars die de Ronde van Drenthe door Odoorn 
begeleiden. Maar je kunt natuurlijk niet  
zomaar een hesje aandoen en ergens gaan 
staan om de boel te regelen. We hebben 
eerst een onlinecursus moeten doen en 
deze uiteraard met een voldoende  
afronden. Het mooie is nu dat we nu vaker 
mee kunnen helpen mocht een activiteit in 
het dorp hier om vragen.  
 
Op de afgesproken tijd verzamelden alle 
verkeersregelaars zich bij de kerk, waar 
Vera Kirchhoff ons tekst en uitleg gaf.  
De hesjes werden uitgedeeld en de taken 
werden verdeeld. Wij mochten de eerste 
keer samen op een punt staan om het  
verkeer op gepaste tijden tegen te  
houden. Het zou wel heel vervelend zijn als een argeloze verkeersdeelnemer  
opgeslokt zou worden door een fietsend peloton wat met zeker 50 kilometer per uur 
aan komt rijden. Dit benadrukt ook direct het belang van alle vrijwilligers die er zo’n 
dag staan. Doordat deze mensen helpen kunnen er activiteiten gehouden worden. Dit 
moeten we zeker niet vergeten.  
 
De eerst dag was voor de dames. Zij kwamen vanaf Valthe en sjeesden door het dorp 
en verlieten Odoorn weer via de Schaapstreek. Nog best lastig omdat de volgauto’s 
veelal te hoog waren voor het fietstunneltje. Zij moesten via de Achterweg later weer 
bij het peloton aansluiten.  
 
Op zondag waren de heren aan de beurt. We kregen deze keer elk onze eigen plek. 
Harald bij de Ds. van Lunzenlaan en Bert wederom bij ’t Steegje. We konden beide zo 
mooi de Hoofdweg af kijken. De heren kwamen vanuit Klijndijk aangereden. Nadat de 
drie man die vooropreden voorbij waren was het ongeveer 5 minuten rustig. Maar daar 
kwam het peloton aan. Als een dreigend tapijt over de hele wegbreedte  
verdeeld. Op de vluchtheuvel stond Lucas om het peloton te waarschuwen voor dit 
obstakel. Slechts gewapend met een fluitje en een rode vlag zag hij de heren snel  
naderen. Met grote snelheid, omdat ze op jacht waren naar de koplopers, stierden ze 
op Lucas af. Druk fluitend en met de vlag zwaaiend stond hij zijn mannetje. Hij kon 
geen kant meer op en was sowieso vastgepind op de vluchtheuvel. Pas op het  
laatste moment brak het peloton in tweeën en flitste het langs de vluchtheuvel.  
Gelukkig ging het goed, maar indrukwekkend was het zeker. 
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We hebben met veel plezier en waardering meegewerkt, en blijven dat ook doen. 
Mocht u nu ook een keer mee willen werken bent u natuurlijk van harte welkom.  
Als we met elkaar allemaal iets doen kunnen we het dorp levendig houden. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bert en Harald (foto’s Marcel Kuipers) 
____________________________________________________________________ 

NOODHULP OEKRAIÑE  

De komende tijd zal hulp aan de Oekraïne nodig blijven. De Kerk van Odoorn is  
verzamelpunt voor goederen die via een kerk in Hoogeveen naar de Oekraïne  
gebracht worden. Daarom is vanaf woensdag 16 maart de kerk elke woensdagmiddag 
open van 15.30-17.30 om goederen te brengen. Graag alleen maar de goederen te 
brengen die gevraagd worden:  

Voedsel minimaal een week houdbaar alles in blik of pakjes. Geen plastic of glas. 
Crackers • Ontbijtkoek / liga • Rijst • Pasta • Ingeblikt voedsel: groentes, bonen,  
appelmoes, vlees, vis, etc. • Houdbaar broodbeleg: jam, pindakaas, chocopasta • 
Houdbare melk • Thee / koffie • Suiker / zout • Jus d’orange / appelsap •  
Limonadesiroop • Bloem • Zonnebloemolie / olijfolie / vloeibare margarine • Kartonnen 
bekers / borden en bestek • Melkpoeder voor baby’s • Chocolade • Pinda’s, cashew, 
pecan, etc. • Zaden / zonnebloempitten.  

Drogisterij-artikelen • Incontinentiemateriaal • Luiers • Maandverband •  
Billendoekjes • Schoonmaakdoekjes • Tandenborstels + tandpasta • Handzeep •  
Ontsmettingsmiddel • Vuilniszakken • Toiletpapier • Waspoeder (handwas).  

Medicijnen • Paracetamol • Pleisters • Verband • Blaarpleisters • Vaseline •  
kinderparacetamol (zetpillen) 

Overige • Plastic kratten • Blikopener • Lucifers • Tenten • Slaapzakken / hoofdkus-
sens • Slaapmat / luchtbed / pomp • Campingtafels • Waterdichte zakken • Zaklamp + 
batterijen. 

Nadere info: Willem Mulder: 06-48717475. 
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LICHTJESROUTE LANGHIETEN 2  

Vrijdagavond 25 februari was het een spannende avond 
voor de kinderen van Langhieten 2. De speeltuinvereniging 
had een lichtjesroute met activiteiten door de wijk  
georganiseerd. In de straten stonden potjes met lichtjes en 
die moesten worden gevolgd. Ook door buurtbewoners  
waren verschillende opritten mooi versierd met lampjes en 
kaarsjes. Op 6 verschillende plekken in de buurt was een 
activiteit. Zoals een "glow in the dark" tattoo zetten,  
"glow in the dark" bowlen, stoelendans met disco muziek 
en lampen, snoep happen, een ballonnen spel en op een  
verlicht doel schieten. Ook was er een pauzeplek met 
chips en drinken. De kinderen kregen een kaart en konden per activiteit een sticker  
verdienen. Op het eind kreeg iedereen nog een verrassingszakje mee naar huis.  
We willen de vrijwilligers bedanken voor de hulp!! 

Het was een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar. 
Speeltuinvereniging Langhieten 2 (eigen foto’s) 
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DEMONTAGE AFDAK SCOOTMOBIEL 

In het januarinummer werd aandacht besteed aan het zelfgemaakte bouwsel rond een 
scootmobiel. Eigenaar Bennie Wolbers sprak ik recentelijk opnieuw. Hij gaf te kennen 
zelf het bouwwerk te hebben gedemonteerd.  
Helaas laat zijn gezondheid te wensen over en naar eigen zeggen is er volgens de 
artsen niets meer aan te doen. Omdat de mobiel op enig moment weer in originele 
staat ingeleverd moet worden, heeft hij dat preventief in orde gemaakt. 

Hoop dat hij ondanks het minder mooie nieuws toch nog een tijd kan genieten van 
onze mooie dorp. 

Conny van der Bent-Rengers  
(eigen foto’s) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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

VRIJWILLIGE KLUSJESMAN GEZOCHT!  

Heb je af en toe wel tijd over en wil je je graag nuttig inzetten? Wij zijn in verband met 
het vertrek van onze huidige klusjesman op zoek naar een handige man/vrouw die af 
en toe kleine klusjes wil doen in de bibliotheek. 

De komende periode zal dat waarschijnlijk iets meer zijn, in verband met de  
verhuizing van de bibliotheek.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gea Uil van de Bibliotheek Odoorn, 
tel. 088-0128235 of per mail info@bibliotheekodoorn.nl 
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BOEKBESPREKING: 
Luna, Pieter Koolwijk, uitgeverij Lemniscaat, met illustraties van Linda Faas, juli 2021 

’ s Avonds voor het slapen gaan nog even buiten staan, en kijken naar de maan. Want 
hoe het ook is of gaat, het ritme van dag en nacht, de aanwezigheid van de  
hemellichamen, dat is iets dat altijd bestaat. We lazen een boek met als titel Luna, en 
die naam betekent ‘maan’. Er zijn ook diverse songs met als titel Luna. Zoals die van 
Ernst Jansz – een van de zangers van (ooit) Doe Maar. Een lief en kwetsbaar lied 
over zijn dochter Luna.  

Het leven is een bootje. Je vaart ermee naar zee. Het is een lange weg maar de 
stroom die neemt je mee. Er zullen stormen zij,  tegenslag en pijn en angst voor wat er 
komen zal. Maar er zullen altijd weer ontelbaar mooie dingen zijn. Eenmaal op zee zal 
ik altijd naast je zijn. Ik zal er zijn in de zilveren maneschijn. Luna Luna Luna mijn. 

Het boek Luna, met sfeervolle tekeningen, is het vervolg op het boek Gozert, dat we 
eerder in Oes Dörp bespraken. In dat boek had Ties de hoofdrol, maar maakten we al 
wel kennis met Luna. Toen Ties vanwege de stem in zijn hoofd opgenomen was in 
Huize Hoopvol (door hem en Luna Huize Hopeloos genoemd), ontmoette hij daar  
Luna. Zij woonde daar al veel langer, en haar ouders, vooral haar (tirannieke) vader, 
vonden dat ze daar moest blijven. Ties had het geluk dat zijn ouders het besluit  
namen dat hij thuis tóch beter af zou zijn. Het lukte hen om Ties te aanvaarden zoals 
hij is, en het feit dat Ties kon praten met zijn overleden broertje was voor hen geen 
taboe meer.  

Luna voelde zich verlaten toen Ties vertrok, maar gelukkig mocht ze elk weekend bij 
hem logeren. Daar kwam echter ook een einde aan, omdat de moeder van Luna 
steeds ongelukkiger werd, mede door haar slechte huwelijk. Daarom haalde ze Luna 
uit Huize Hoopvol en ging met haar naar hun vakantiehuisje op een verlaten park. 
Moeder en dochter komen langzaam en met moeite dichterbij elkaar. Het geheim?  
Dat moeder haar dochter gaat aanvaarden hoe ze is, en dat Luna inziet dat haar 
moeder écht anders wil. Haar vader verliest de invloed op zijn vrouw en dochter en 
staat uiteindelijk buiten spel. Herkenbaar als het gaat om relaties tussen ouders en 
kinderen.  

Het boek laat ook zien hoe normaal het kan zijn dat een mens contacten heeft met 
andere dimensies van het bestaan. Zo ontmoet Luna op het park een buitenlandse 
moeder met haar twee kinderen, die de Dia de los muertos vieren: de dag van de  
doden. Om zo het leven van de verongelukte vader van het gezin te vieren. Met  
lichtjes, koekjes en mooie verhalen. Luna blijkt ontvankelijk te zijn voor de stem van de 
overleden vader, en zo is zij de brug voor mooie gesprekken tussen hem en zijn gezin.  

Een spannend en hoopvol boek, omdat dingen goed kunnen komen, als we maar  
bereid zijn te proberen elkaar te begrijpen. Als we durven kiezen. En als we durven 
openstaan voor wat er meer is tussen hemel en aarde.  

Helene Westerik & Florien van Heest 
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BIBLIOTHEEK NIEUWS 
 
Kijk op onze website www.bibliotheekodoorn.nl voor de 
actuele stand van zaken of activiteiten wel of niet  
doorgaan. 

Verkoop afgeschreven boeken en tijdschriften 

Eerder dan u van ons gewend bent starten we maandag 14 maart met onze verkoop 
van afgeschreven boeken en tijdschriften. Dit heeft te maken met de aanstaande  
verhuizing van de bibliotheek.  

Verhuizing bibliotheek 

Zoals u wellicht al gehoord of gelezen hebt gaat de bibliotheek verhuizen. Ons huidig 
onderkomen aan de Langhieten 5 wordt verbouwd tot appartementen. Voor de  
bibliotheek is een mooie plek gevonden in De Oringer Stee aan de Hoofdstraat. 

De exacte datum van de verhuizing is nog niet bekend, maar dat zal dit voorjaar zijn. 
Houd dus goed het volgende nummer in de gaten en onze website 
www.bibliotheekodoorn.nl of Facebook. 

Digitaal café  

Voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag 28 maart van  
14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.    

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?  
 
Het is weer tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte. U krijgt hierover vanzelf bericht van 
de Belastingdienst. Ziet u er tegen op om digitaal belastingaangifte te doen? Kunt u 
daar wel een beetje hulp bij gebruiken? Dat kan bij Bibliotheek Borger-Odoorn.  
U krijgt hulp van een budgetmaatje van Welzijnsorganisatie Andes bij het invullen van 
uw belastingaangifte. Daarvoor maakt u een afspraak voor het belastingspreekuur.  
 
Waar en wanneer?  
Bibliotheek Borger, dinsdagavond 5 april en woensdagavond 6 april  
Bibliotheek Nieuw Buinen, donderdagmiddag en avond 7 april  
Bibliotheek Odoorn, dinsdagavond 29 maart  
  
Meedoen?  
Uitsluitend op afspraak. U kunt zich aanmelden bij Gea Uil van Bibliotheek  
Borger-Odoorn, via e-mail g.uil@biblionetdrenthe.nl of telefonisch 088-0128000. 
 
Woensdag 30 maart van 15.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar mee-
doen aan Kleintje Bieb in de Bibliotheek Odoorn en daar een parcours met een paar 
robotjes Beebot, Coco de krokodil lopen.  
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Netwerk Mediawijsheid organiseert op 25 maart t/m 1 april 2022 de Media Ukkie  
Dagen om ouders handvatten te bieden bij de mediaopvoeding van hun jonge kind. 
Het thema dit jaar is: ‘Swipe, stap, sprong ’.  
Op deze website www.mediaukkiedagen.nl  staat onder andere meer informatie over 
de Media Ukkie Dagen, activiteiten tijdens deze campagne en tips. In aanloop naar de 
Media Ukkie Dagen wordt de website verder aangevuld. Tablets, smartphones en tv’s 
hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Binnen een klik bevinden ze 
zich in een andere wereld. Kinderen beleven hier veel plezier aan en het geeft ouders 
af en toe een moment voor zichzelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te 
klein om hier wijs mee om te gaan en begeleiding van ouders en verzorgers is nodig.  
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart t/m 1 april 2022 wordt aandacht gevraagd 
voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Met het thema  
swipe, stap, sprong geven we antwoord op vragen, zoals: kun je een kind alleen met 
een tablet, tv, smartphone of boekje laten spelen of is samen beter? Hoe begeleid je 
een kind stap voor stap in de ‘digitale wereld’? Hoe zet je media in, zodat een kind er 
ook iets van leert en sprongen maakt? En hoe maak je keuzes die aansluiten op de 
ontwikkeling van het kind? Er is een landelijk Webinar voor ouders op 28 maart  
(20.00-21.00 uur) over dit onderwerp, houd onze website www.bibliotheekodoorn.nl  
in de gaten voor het aanmelden. Wil je je kind opgeven voor Kleintje Bieb mail dat dan 
naar info@bibliotheekodoorn.nl Doe het snel, want er kunnen slechts acht kinderen 
deelnemen en vol = vol. 
 
Lezing Pauline Broekema 
Dinsdag 5 april komt Pauline Broekema, schrijfster en oud-verslaggeefster van het 
NOS-journaal, naar Exloo. In haar lezing vertelt zij over haar journalistieke carrière, 
maar vooral over haar schrijverschap. Het accent deze avond ligt op haar laatste boek 
Het uiterste der zee, dat in het noorden speelt. Het boek vertelt het verhaal van twee 
joodse families uit Groningen en Friesland. Hoofpersonen zijn Mies Nieweg en haar 
dochtertje Sara, die gescheiden van elkaar in onderduik de oorlog overleven. Het is 
ook het verhaal van stille helden, die met gevaar voor eigen leven een ander helpen 
zonder zich daar op voor te staan. De lezing wordt samen met de bibliotheek van 
Odoorn georganiseerd door Historische Vereniging Carspel Oderen. 
Aanvang 20.00 uur in diner-café Bussemaker in Exloo.   
Leden en gezinsleden van de leden van de vereniging en leden van de bibliotheek 
hebben gratis toegang. en Ook andere belangstellenden kunnen de lezing bijwonen 
tegen een entree van € 5,00 per persoon.   

   
Boekstartuurtje   
Maandag 11 april 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. Geertje gaat voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun 
ouders of oppas omtrent het thema Emoties.  
De toegang is gratis.  
 
Bibliotheek is Goede Vrijdag 15 april en Paasmaandag 18 april gesloten  

 
Bibliotheek, Langhieten 5 in Odoorn 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 

Zuivelfabriek, korenmalerij 

1972 


