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35e jaargang no. 3 

November 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 
11 december  10.00 kerkdienst met Helene Westerik en Wim Boer  
24 december   22.00 uur Kerstnachtdienst met medewerking van popkoor 
    Enjoy, Helene Westerik en Wim Boer.  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl. Via 
de website is het inmiddels ook mogelijk om onze kerkdiensten (live) mee te kijken.  
 
AGENDA 
 
Vanaf 21 oktober 2022 tot en met 18 januari 2023 Expositie in de Paasbergen 
Maandag 28 november 14.00 uur Digitaal café  
Dinsdag 13 december 17.00 uur Kerstmarkt in en rondom de kerk 
Woensdag 14 december 10.00 uur Kleintje bieb  
Donderdag15 december 18.00 uur Vrouwen van Nu. Kerstbijeenkomst in de kerk.
      Jessica Wassenaar met  
      Zweeds-Nederlandse kerst 
Woensdag 21 december 10.30 uur Kerstmarkt in de Paasbergen 
Dinsdag 24 december 19.30 uur Kerstviering in Manege Exloo 
Woensdag 28 december 16.00 uur Film in de kerk 
Vrijdagmiddag 30 december   Kniepertjes bakken in de bibliotheek  
 
AFVALKALENDER DECEMBER 2022 
 
29 november gft, 6 december plastic, 13 december restafval, 20 december gft, 27 
december plastic, 31 december oud papier 
Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  
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VAN DE REDACTIE 

Oren en ogen gevraagd. 
Redactiewerk voor de Oes Dörp is leuk, maar soms is het ook veel werk en lastig om 
alles wat er leeft en speelt in het dorp te achterhalen. Daarom zijn we op zoek naar 
mensen, die in voorkomende gevallen een stukje willen schrijven voor de dorpskrant.  
Dat geeft niet de druk van vergaderingen bijwonen, maar biedt gelegenheid aan  
mensen die het leuk vinden af en toe iets te schrijven. Dit kan een verslag zijn, een 
interview, een gebeurtenis, een column, een idee. U kunt op die manier de redactie 
geweldig ondersteunen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van de  
redactieleden om een en ander af te stemmen. 

Voorts: geniet van de herfst en de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst en veel 
leesplezier.  

Anke van den Honert 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 21 december 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 11 december 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  
 
14 oktober, Oos Kolenberg, zoon van Coen Kolenberg en Suzanne Bolhuis,  
broertje van Loes 
23 oktober, Freda Jinte Wolters, dochter van Tabe Wolters en Lisanne Lukkien,  
zusje van Frije Lieuwe. 
 
 
 
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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TER NAGEDACHTENIS...... 

Ons bereikte het bericht dat op 2 november jongstleden Gezienus Omvlee is  
overleden. Sinds 2020 was Gezienus verbonden aan Oes Dörp als columnist. 
Een ware woordkunstenaar was hij en de eerste gemeentedichter van Emmen.  
We zullen zijn speelse columns missen. 
We wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe met dit verlies. 
Namens de redactie van Oes Dörp, 
 
Anke van den Honert 

 

 

Op reis. Alleen. 
Niet meer terug naar huis. 
Dan ben ik weg. Daar blijf ik. 
Nog verder dan de Noordkaap of Gibraltar. 

 

 

 

 

 

Gezienus kwam van de molen in  
Zuidbarge. Helemaal volgens de traditie 
staan de wieken van de molen de laatste 
dagen in de rouwstand.  

Deze eer overkomt toch lang niet iedereen. 

 

Theo Zondag 
(eigen foto) 
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DOE MEE MET 35 JAAR OES DORP 
 
Stuur ons een recept van een gerecht dat u graag maakt met een door uzelf gemaakte 
foto (dit vanwege auteursrechten). 
Ieder recept is welkom. Graag in Word zonder eigen opmaak. 
We gaan proberen er een Oringer kookboek van te maken. 
 
Hier een recept van Herman Koudenburg 
 
TOETJE VAN VROEGER 
 
Custard pudding met meelkoekjes en jam (of kersenvlaai vulling) 
Maak de custard pudding zoals op de verpakking staat. Spoel van te voren de  
puddingvorm af met koud water. Doe een laagje pudding in de vorm, dan een laag 
koekjes met jam, dan weer een laag custard pudding en weer een laag koekjes met 
jam. Eindig met een laag pudding. 
 
Als je de pudding 's avonds wilt eten, kun je hem het beste 's morgens maken en koud 
wegzetten. Dan stijft ie mooi op! 
 
Wij kregen dit vroeger vaak thuis. Ondanks dat mijn vader niet hield van dingen door 
elkaar, dit vond hij erg lekker. En ook onze kinderen vinden dit ouderwetse recept nog 
steeds lekker als ze bij ons komen eten! 
 
PS. Kersenvlaaivulling is prima. De jam was een keer op, dus namen we de  
vlaaivulling als alternatief, was nog lekkerder volgens ons. 
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ROERGEBAKKEN PAPRIKA-CURRY 

Hierbij een recept dat ik met enige regelmaat met plezier (en enige voorpret omdat het 
altijd goed smaakt!), bereid. 

Hoofdgerecht voor 2 personen 

Benodigdheden: 

- 2 paprika's 
- 1 grote ui 
- 2 tartaartjes 
- 2 blikjes tomatenpuree 
- Yoghurt 
- Patak's Tandoori kruidenmix 
- Kaas naar keuze, om te raspen 
- Fijngemalen komijn 

- Snijd 1 ui en 2 paprika's aan blokjes en wok deze in een ruime wok op hoog vuur. 
- Voeg op het moment dat het vuur laag kan 1 fikse eetlepel yoghurt en 2 blikjes  
  tomatenpuree toe. 
- Voeg al roerend 1 eetlepel Patak's Tandoori kruidenmix toe. 

- Zet het vuur laag en rasp 50 gram kaas door het gerecht. Voeg tenslotte een aantal   
  snufjes fijngemalen komijn toe en roer nog eens. 
- Bak 2 tartaartjes op hoog vuur, circa 2 minuten per kant en daarna 1 a 2 minuten op   
  laag vuur. 

Eet smakelijk! 

Met vriendelijke groet, 
Dirk Smink 

 



6 

 

REDACTIELEDEN DOOR DE JAREN HEEN, NU JOSÉ VAN DER HELM 

In mei 2013 ben ik met Garko in Odoorn komen wonen. De tweede week dat wij in 
ons tijdelijk onderkomen zaten, kwam Anke op bezoek met de vraag of Garko, hij is 
namelijk naast badmeester ook fotograaf, wel eens foto’s voor de dorpskrant zou 
willen maken. Na een kort gesprek en een toezegging van Garko zijn kant vroeg  
Anke mij of ik interesse had om de redactie te versterken.  
Aangezien wij nog een keer zouden verhuizen binnen een paar maanden heb ik dit 
eerst even in de wachtstand gezet. In januari 2014 hadden wij afgesproken om weer 
contact met elkaar te hebben. Al snel was ik op de eerstvolgende vergadering  
aanwezig en in het nummer van maart 2014 stelde ik mij aan alle lezers voor als het 
nieuwe redactielid. 

Voor is het wist had ik de functie van secretaris en hebben wij gezamenlijk een erg 
mooie tijd gehad. De vergaderingen waren altijd op maandagavond, maar aangezien 
nazitten altijd iets langer duurde, werd deze al snel naar de dinsdag verplaatst  
aangezien de woensdag mijn vrije dag was. Dat noem ik nog eens een prachtig  
compromis sluiten. 

In de 30e jaargang mochten wij gezamenlijk nog een prachtige wandelroute  
verzorgen tijdens het Oringer weekend. Verkleden is/was nooit zo mijn ding, maar 
voor Oes Dörp maakte ik graag een uitzondering en ging ik als ma Flodder over 
straat. 

Wat een leuke tijd hebben wij samen gehad, soms mis ik het nog wel eens. In het 
nummer van januari 2019 nam ik afscheid. Een lustrum volbracht. Maar werk en  
privé vroegen te veel tijd om een 
goede combinatie te zijn. 

Leuk om weer eens een stukje te 
schrijven en ik hoop dat u het met 
plezier heeft gelezen. 

Groet José van der Helm 
(eigen foto) 
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EXPOSITIE IN DE PAASBERGEN (ROLIEN SCHRIK EN HILDA POSTMA) 
 
Vanaf 21 oktober 2022 tot en met 18 januari 2023 zullen hun schilderijen te zien zijn in  
meerdere ruimtes in het gebouw zoals de ontvangsthal en de gangen. Rolien schildert 
meer realistisch en Hilda werkt meer abstract, daardoor denken we dat veel mensen 
dit een leuke expositie zullen gaan vinden. Veel afwisseling zowel in stijl als in grootte 
van de werken. De toegang is gratis. 
 
Schilderen doet Rolien voornamelijk met acrylverf, zowel op doek als op hout. 
Ook maakt ze gebruik van andere materialen, als pasta's voor het verkrijgen van  
3D- effecten. Vooral de afwisseling van de onderwerpen vindt Rolien leuk. 
Zo schildert ze landschappen, bloemen, dieren, maar ook portretten gaan haar goed af 
Een van mijn haar specialiteiten is het schilderen op basis van een foto. Ze werkt 
graag in opdracht maar ze maakt ook zeker eigen werk. Rolien geniet het meest van 
haar werk wanneer andere mensen er blij van worden. Ze hoopt dat wat ze heeft  
gemaakt, generaties mee zal gaan en, dat geeft haar een bijzondere voldoening!  
 
Hilda schildert de laatste jaren abstract en is dan hoofdzakelijk op zoek naar de  
effecten van mixed media. Ze schilder met acrylverf op linnen, met het mes en kwast 
en gebruik zand, papier, karton, inkt, houtskool en krijt. Het is meestal een proces van 
beeldelementen als kleur, vorm, ritme en toonwaarde. Hilda hoopt dat het plezier dat 
ze heeft om haar werken te creëren kan overbrengen op het doek. 
 
Beide kunstenaars hopen dat u een kijkje komt nemen in de Paasbergen en wensen u 
veel kijkplezier toe.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (eigen foto’s) 
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PIETERPAD 2.0 
 
21 augustus 2021, het was weer een prima dagje op het Pieterpad met Arjen  
Leutscher. Om te beginnen met een korte samenvatting: het was best schier! En dat 
was het tot in de kleine uurtjes ook nog bij Bijkoos in Ottersum. Volledig uit de richting 
van het Pieterpad, maar dat terzijde... 
 
De dag begon met algehele paniek. We hadden rond half 8 afgesproken bij Arjen in 
Emmen. Dus ik zat om 20 voor half 8 (10 over 7 voor de rest van Nederland) al in de 
auto. Bij Arjen thuis aangekomen kwam ik erachter het meest essentiële te zijn  
vergeten. Nee, niet de droge worst, maar het bier. Stond nog keurig in Odoorn in de 
koelkast te wachten op betere tijden. Ff gauw een retourtje Oring. Dat betekende  
overigens wel meteen een streep door de gehele planning. Startpunt Groesbeek werd 
veranderd in Millingen aan de Rijn om zodoende iets beter uit te komen met het  
pontje.  
 
Eenmaal in Millingen hadden we nog wat speling. Na 2 uur rijden de dag starten met 
een cappuccino. Met een gehaktbal eigenlijk een meer dan prima start. Maar eerst 
plaspauze! Ik kom terug van de wc, vraagt de eigenaar of ik ook een gebakje wil.  
Ik denk, hoezo ook? Zie ik Arjen op het terras al met een aardbeientaartje zitten.  
Vooruit dan maar! Waar zijn de gehaktballen, vraag ik nog. Had die knakker geen  
gehaktballen! En vanmiddag ook niet, zei hij er maar voor de zekerheid bij.  
Daarna de start van de etappe. We moesten ff met het pontje de Waal over om daar 
het eindpunt van de vorige keer aan te tikken. "Nee joh, geen enkel probleem, we 
wachten wel ff", zei de dame van het pontje. We waren nog niet aan wal en daar  
gingen ze weer. Waarschijnlijk omdat we om korting vroegen vanwege ons retourtje. 
Oes Drent bint zuunig...  
 
Onze voorbereidingen waren overigens bijzonder goed. Naast het vergeten van het 
bier had ik ook geen lappies-veur-de-bek bij me. Noodzakelijk in het openbaar  
vervoer uiteraard. Bij de Kruidvat nog gauw ff wat gescoord. Daarna eindelijk echt op 
pad. En wat voor een route!!!  
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We moesten even wat meters maken om Millingen uit te komen, maar daarna werd 
het direct mooi. Het pad begon nog relatief vlak, maar met een fijn zonnetje al wel  
direct warm. We hebben de hele dag een beetje op de grens met Duitsland gelopen.  
Na een kilometer of 7 kwamen we in Leuth. Een Leut in Leuth, hoe grappig is dat? 
Arjen kwam gewoon thuis! Daar dachten de bewoners echter anders over. Gewoon 
niemand die hem ook maar enige aandacht gaf. 
 
Na Leuth begon het wat meer te glooien, met als hoogtepunt de Duivelsberg in Beek. 
Prima naam voor zo'n puist. Dat onding ging direct steil omhoog! Viel best mee,  
zeiden 2 anderen die net naar beneden kwamen. Yeah, right!!! 
 
Na nog een aantal mooie kilometers waar het continu op en af ging kwamen we in de 
buurt van Groesbeek. Voordat we de eindspurt hebben ingezet naar het dorpje, 
hebben we eerst nog een kleine detour gemaakt naar de militaire Canadese  
begraafplaats even verderop. Best een indrukwekkende plaats om even stil te staan 
bij de 2e Wereldoorlog. Hier liggen alleen al zo'n 2.600 Canadese militairen die  
meegeholpen hebben om ons land te bevrijden. Zo ver van huis je leven geven voor 
een vreemd land. En allemaal niet veel ouder dan 20 of 30 jaar. Zelfs nu, na meer dan 
75 jaar heel indrukwekkend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenmaal in Groesbeek aangekomen was ik persoonlijk wel enigszins gesloopt.  
25,6 kilometer, dus 26, maar afgerond zeker 30 kilometer gelopen. Toen nog ff dik een 
uur terug met het openbaar vervoer naar Millingen om de auto te halen. Uiteraard de 
"overwinning" gevierd met Herman 's worst en een meer dan prima biertje. Een Helse 
engel van brouwerij De Hemel gezegend onder een beeld van Jezus te Millingen.  
Als dat niet goed komt, weet ik het ook niet meer… 
 
Harald Fluks 
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OPVANGLOCATIE VOOR OEKRAINSE VLUCHTELINGEN IN ORINGER STEE 
ODOORN 

Binnenkort opent de gemeente de nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense  
vluchtelingen in de Oringer Stee, aan de Hoofdstraat 24 in Odoorn. Op dinsdagavond  
25 oktober was er een omwonendenavond waar burgemeester Jan Seton en  
wethouder Bernard Jansen u informeerden over deze locatie. 

Hieronder een puntsgewijze samenvatting van wat er deze avond is besproken: 

Voor de opvang van Oekraïners fungeert de gemeente als COA. De gemeente 
wordt GOA (Gemeentelijk Opvangorgaan Asielzoekers) genoemd.  
De gemeenten in Nederland organiseren opvangplekken voor Oekraïners. 
Daarnaast regelt de gemeente alles daaromheen: de inschrijving in de  
Basisregistratie Personen (BRP), het verstrekken van week- en leefgeld  
conform een landelijke richtlijn, de gezondheidszorg en de inzet van  
onderwijs.   

De eerste opvang van Oekraïners startte op 1 april 2022 op Vakantiepark Capfun 
Fruithof in Klijndijk. In totaal heeft de gemeente Borger-Odoorn  
174 opvangplekken voor Oekraïners in diverse opvanglocaties, inclusief  
Oringer Stee.  

De vraag naar opvanglocaties voor Oekraïners blijft urgent. Op 24 oktober jl.  
waren 81510 Oekraïense vluchtelingen in Nederland ingeschreven in de  
Basisregistratie Personen (BRP). In de afgelopen maanden is nog steeds een 
stijging in de instroom van Oekraïense vluchtelingen te zien. De verwachting is 
dat de instroom doorzet, waardoor meer beschikbare bedden nodig zijn.  

In de Oringer Stee is ruimte voor de opvang van 20 tot 28 Oekraïense  
vluchtelingen. Er zijn 2-persoons hotelkamers beschikbaar en een aantal  
familiekamers. Er is een centrale kookgelegenheid beneden in het pand. 

Het is nog niet bekend wanneer de eerste vluchtelingen arriveren. Zij blijven tot  
1 april 2023.  

Bij de samenstelling van de groep Oekraïners wordt goed gekeken naar wat  
passend is bij de locatie en de beschikbare kamers. De instroom van  
Oekraïners loopt via het Landelijk Coördinatie Platform. Zij staan in  
rechtstreeks contact met de Veiligheidsregio’s. In ons geval de  
Veiligheidsregio Drenthe (VRD). De VRD overlegt vervolgens met de  
gemeente over de plaatsing van Oekraïners in de opvanglocaties.  

Oekraïners mogen werken. De meeste Oekraïners die vanaf dit voorjaar in onze 
opvanglocaties verblijven, zijn aan het werk. De Oekraïense vluchtelingen  
hebben een hoog arbeidsethos.  

Locatiemanager voor de Oringer Stee is Hilde Timmermans. Achtervang is  
georganiseerd in het team van 5 locatiemanagers. De locatiemanager is het 
eerste aanspreekpunt voor de bewoners en voor de omwonenden.  
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 Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn 
In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen in 
gebruik. Er zijn vijf locatiemanagers werkzaam bij de gemeente, die ieder  
aanspreekpunt zijn voor een of meerdere opvanglocaties.  
(zie ook de website hieronder) 
 
Uw hulp of spullen aanbieden:  

Goede dames-/heren- of kinderfietsen: bel met de gemeente en vraag naar 
Jaap Kuiper. U wordt doorverbonden of teruggebeld.  

Vervoer: wilt u helpen met vervoer van vluchtelingen, bijvoorbeeld naar  
Nederlandse les of de supermarkt? Bel dan met de gemeente en vraag naar 
de locatiemanager van de betreffende opvanglocatie. 

Spreken met vluchtelingen in hun eigen taal: dit kan met de app SayHi.  
Deze downloadt u in de Play Store (android) of App Store (iPhone).  
U kiest de microfoon als u uw gesproken boodschap wilt laten vertalen. 
U kiest het toetsenbord als u geschreven tekst wilt laten vertalen: druk een 
paar seconden op de microfoon. 
U kiest uw eigen taal (links op het scherm). 
U kiest de taal waarin u uw boodschap wilt laten vertalen  
(rechts op het scherm). 
Spreek of typ uw boodschap.  

 
Contact en informatie: 
T 14 0591, vraag naar de locatiemanager van de opvanglocatie waarover u belt. 
E vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl  
I www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen 
_____________________________________________________________________ 
 
HAMMEERSWEG 5 
 
Van mevrouw Tiny van Klinken -Jansen uit Klijndijk kregen wij het volgende verzoek. 
Haar opa Jan Jansen heeft in de dertiger jaren een woning gebouwd op het huidige 
adres Hammeersweg 5 (vroeger Hammeersweg 2 en1). Het gaat om de laatste woning 
links, voordat je rechts afslaat naar het sportpark. De Hammeersweg is het weggetje 
van de Torenweg naar het sportpark. Nu woont haar broer Jan Jansen en zijn vrouw 
Willy op dit adres. Haar vraag is of er mensen zijn die foto ‘s, kiekjes of plaatjes van dit 
oude stukje Odoorn hebben? 
 
U zou haar broer en haar daar heel erg blij mee maken, dit stukje Odoorn is hun zeer 
dierbaar. 
 
Bij voorbaat dank, 
 
Tiny van Klinken-Jansen, Melkweg 49, 7871 PH Klijndijk, 0591-859569 
 
Naschrift: Heel recent hebben wij vernomen dat de heer Jansen helaas is overleden. 
(redactie Oes Dörp) 
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GEZOCHT ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN  
 
Wie heeft zin om ons bestuur te komen versterken. Wij zijn Stichting Oringer Kerk en 
Cultuur. Onder de naam Podium Odoorn, organiseren we met een grote groep leuke 
en enthousiaste vrijwilligers allerlei activiteiten in de kerk van Odoorn, om gelden te 
genereren voor de instandhouding van onze mooie kerk. Dat doen we door het houden 
van onder meer concerten en exposities. Ook verhuren we de kerk voor allerlei  
doeleinden. Omdat één bestuurslid is gestopt en een ander binnenkort zal stoppen, 
hebben wij behoefte aan nieuwe bestuursleden. Wij vergaderen elke maand (behalve 
in de zomermaanden) in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer. Ieder heeft zijn 
taak en dat proberen we zo evenredig mogelijk te verdelen, zodat het niet overdreven 
veel tijd vergt. We zijn vooral op zoek naar iemand 
die affiniteit heeft met marketing en pr, maar ook  
andere kwaliteiten zijn van harte welkom. Heb jij  
interesse en vind je het ook belangrijk dat zowel  dit 
markante gebouw, als cultuur in Odoorn behouden 
blijft, bel dan even met: 
Lineke Dam (voorzitter) 06-29515272.  
We horen graag van je.     
 
Bestuur SOKC 
Podium Odoorn   
_____________________________________________________________________ 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO  
 
Na het concert op 12 november is de blik nu gericht op de  
kerstdagen. 

Tijdens de Kerstmarkt op 13 december in Odoorn zal de  
Oringer Kapel als vanouds de sfeer verhogen 
met hun gezellige kerstrepertoire.  

Op Kerstavond 24 december  vindt weer de 
Kerstviering plaats. In Manege Exloo  
verzorgen de Harmonie en zanggroep  
The Decibelles de kerstmuziek als omlijsting 
van het Kerstverhaal.  

Aanvang: 19.30 uur 

Er is nog plaats voor nieuwe muzikanten bij 
Odo. Speel je een harmonie instrument?  
Kom dan ook bij onze gezellige, actieve vereniging!  
 
Interesse of vragen? Neem contact op via de website, www.muziekverenigingodo.nl 
en kom eens kijken op dinsdagavond tijdens de repetitie (aanvang 19.15 uur) in het 
Klankholt aan de Hammeersweg 21 in Odoorn. 
_____________________________________________________________________ 
 
AAN DE TROTSE OUDERS 

Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie prachtspruit te sturen naar  
de redactie? redactie@odoorn.nu 

In het januari nummer worden namelijk de babyfoto’s geplaatst van alle baby’s die zijn 
geboren tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023. 

Denk eraan, je wilt al dat moois toch niet voor jezelf houden? 
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ORANJE HELD IN ODOORN  
 
Als u ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal op TV heeft gezien (ik heb het nu 
over voetbal) dan zal u misschien wel eens een groot spandoek met de tekst  
Stadskanaal Odoorn zijn opgevallen. Achter dat enorme doek gaat een aantal  
(u raadt het al) Stadskanaalster en Oringers schuil, die je wel echt supporters van 
Oranje kunt noemen. Zij zijn gezamenlijk eigenaar van een stokoude oranje bus, 
daarmee reizen zij alle wedstrijden van het Nederlands elftal af die met een bus  
bereikbaar zijn. Dat zijn dus de thuiswedstrijden, maar ook wedstrijden in de  
westelijke rand van Duitsland, België en zelfs een keer in Frankrijk. Het probleem om 
verder te gaan is de beperkte snelheid van de bus en het aantal verlofdagen van de  
passagiers. Omdat ik dit voorjaar ook een keer mee mocht weet ik dat het met de 
snelheid relatief wel meevalt, het aantal stops (niet overbodig trouwens) kost ook wel 
enige tijd. Het werd trouwens om meerdere redenen een gedenkwaardige tocht, maar 
dat valt buiten het bestek van dit artikel. De bus is trouwens een oude stadsbus uit 
Groningen, goed ingelopen met iets meer 1,5 miljoen op de klok, maar lopen als de 
brandweer. Ooit was de bus van een aantal FC Groningen supporters, maar omdat 
de vergunningen niet in orde waren werd de bus in Duitsland van de weg gehaald, 
met een dikke boete als gevolg. 
 
Toen de eigenaren niet thuis gaven om de boete te betalen kwam de bus te koop en 
werd hij via internet gekocht door de huidige eigenaren. Nu komt de link met Odoorn; 
een van de kopers en initiatiefnemers was onze dorpsgenoot Fienus Baas. Nog een 
linkje met Odoorn; de broer van René Wiggers werd als kenner van bussen bij de 
aankoop ingeschakeld. Daarna kwam natuurlijk het grote opknappen en ombouwen. 
Alleen al voor het oranje spuiten moest een speciale spuitcabine worden gebouwd 
van aardappelkisten en heel veel plastic. Een sponsor had aangeboden om de bus te 
spuiten, maar hij had op een 9-persoonsbusje gerekend, die werd in het verleden 
door Fienus wel eens gehuurd. Het schuren deden de eigenaren zelf! 
U zult begrijpen dat het rijdend houden van de bus nogal wat voeten in de aarde 
heeft, onderhoud en verzekeringen kosten veel geld en wat dacht u van de  
brandstofkosten bij een verbruik van 1 op 3, bij de huidige dieselprijzen. 
Sponsoren zijn dus erg belangrijk en daarbij speelt, zoals gebruikelijk de gunfactor 
een grote rol. Ze hebben twee vrijwillige chauffeurs en een onderhoudsman uit eigen 
gelederen. Deze gelederen bestaan uit de 16 eigenaren van de bus. 
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Hoewel al het voorgaande alleen allang een verhaal waard zou zijn, kwam er voor mij 
nog een belangrijke aanleiding bij om Fienus te benaderen. Dankzij RTV Drenthe 
kwam ik erachter dat hij ook een van 50 oranje-supporters is die door de organisatoren 
van het WK in Qatar zijn benaderd om het WK gratis bij te wonen, inclusief reis- en 
verblijfskosten en zelfs zakgeld (een biertje kost in fan-zone € 10,00). 
Gratis is dan natuurlijk een verdacht begrip, er zat een addertje onder het gras. In ruil 
moesten de gasten allerlei verklaringen ondertekenen dat zijn geen negatieve  
berichten over het toernooi of het land naar buiten zouden brengen, negatieve  
berichten van anderen moesten ontkennen en vooral niet liken of doorsturen. 
Bovendien moesten dit soort negatieve berichten worden gemeld bij de  
organisatoren!!! Ik weet toevallig van iemand wat de toegangskaarten voor de  
wedstrijden kosten, als je daar de rest bij optelt, moet er wel sprake zijn van een royaal 
aanbod. Fienus heeft het aanbod afgewezen, vandaar de titel boven het artikel. 
Het werd hem in een supporterscafé in Amsterdam gedaan, waar hij werd  
aangeklampt door een bekende medesupporter, een zogenaamde fan-leader van een 
andere supportersclub. Het geheel verdiende volgens hem zeker geen  
schoonheidsprijs, bovendien werd het aanbod vrijdag gedaan en moest er maandag 
een beslissing zijn. Hij had er een heel slecht gevoel bij en bovendien had hij zelf alles 
al geregeld. Hij gaat nu naar drie groepswedstrijden van Nederland en drie andere 
wedstrijden in de groepsfase. Hij gaf wel aan dat hij er zich van bewust is dat het in 
Qatar niet alles koek en ei is en dat het eigenlijk dan een cliché is om naar de eerdere 
toernooien te wijzen waar Nederland aan heeft meegedaan en waar hij ook als  
supporter is geweest. Op Zuid Afrika en Brazilië is en was zeker ook het nodige aan te 
merken, maar daar zijn ook supporters geweest. Velen van ons hebben toen ook naar 
de wedstrijden gekeken, vooral toen het ook nog een beetje goed ging met “onze 
jongens”. Overigens, uw dorpskrant staat in een belangrijk rijtje; Fienus is gebeld door 
zowel de NOS als de Telegraaf!!! Zij waren vooral ook erg nieuwsgierig naar de hoogte 
van het geboden bedrag, maar dat wil hij toch graag voor zichzelf houden. “Hobby ’s 
kosten geld” en het lijkt hem niet erg kies om de kosten van zijn hobby in deze tijden 
aan de grote klok te hangen. Het grote voordeel van het zijn van supporter van Oranje 
vindt hij dat er nooit gedoe is in de vorm supportersgedrag rond wedstrijden van het 
Nederlands elftal. Dat is bij sommige clubs wel eens anders. 
   
Als u dit krantje krijgt is het toernooi al begonnen. U zult de oranjebus er niet zien,  
misschien wel het eerdergenoemde spandoek. Fienus Baas zal er ook zijn!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Zondag 
(eigen foto’s) 
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 NIENKE GORDT-SCHOLTE - NA 20 JAAR AFSCHEID VAN DE MAREIS 

De laatste werkdag van Nienke zou ik even langsgaan, maar dat is helaas niet gelukt. 
Uiteraard wel benieuwd naar haar liefde voor het vak en het waarom van de overstap 
die ze inmiddels heeft gemaakt, stelde ik haar een reeks vragen en daarop schreef ze 
een leuk verhaal. Nienke: 

Ik wist al heel jong dat ik kapster wilde worden. Mijn vader moest het dan ook vaak 
ontgelden. Staartjes, knipjes, kleurtjes (net alsof) het kon niet gek genoeg. Toen ik mij 
had ingeschreven voor de kappersopleiding kon ik gelijk de pony van mijn zusje  
knippen. Meer met het idee, dan hoeft ze niet naar de kapper. Mijn eerste model die ik 
mee nam, moest het wel ontgelden, de bakkebaarden eindigden uiteindelijk op  
wenkbrauw hoogte. Dit is gelukkig nooit weer gebeurd en het model ging 6 weken later 
gewoon weer mee. 

Ik ben bij Marieke terecht gekomen doordat mijn moeder wist dat ze toen een salon 
ging bouwen in de Laskowskilaan. Die heeft gepolst en kwam thuis met mededeling 
dat ik een stageplek had. Een aantal weken later had ik een bruiloft bij Bussemaker in 
Exloo, daar zat Marieke op het terras. Toen voor het eerst pas echt kennis gemaakt. 
Marieke begon in juli 2002, ik kwam na de zomervakantie zodra de scholen weer  
begonnen. Ik vind in het kappersvak alles leuk om te doen. Maar grote veranderingen 
zijn het leukst. Een hele andere kleur of model bijvoorbeeld. 

Het mooiste in dit vak is dat je veel voor iemand kan betekenen. Niet alleen het haar, 
dat is uiteraard het belangrijkste, maar ook dat wat je doet of zegt tijdens de  
behandeling is van belang. In mijn laatste week had ik een klant die ik ook ‘ziek’  
heb mee gemaakt. Verschrikkelijke tijd voor deze mevrouw, maar ze bedankte mij  
omdat ik er voor haar was en wat ik voor haar had betekent. Dat is mooi. 
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Ik werd altijd door 1 van mijn collega’s geknipt, dit gebeurde dan onder werktijd.  
Nu zal ik een afspraak moeten maken. Wat ik zeker ga doen, alleen al omdat het zo 
gezellig is. 

Ik ga nu verder op het Drenthe College, als haarinstructeur/bedrijfsleider. Ik sta nog 
steeds in een salon, heb ook daar klanten. Het grote verschil is dat ze geholpen  
worden door leerlingen en ik deze daarin begeleid en opleid. Dit is iets waarvan ik al 
een poosje dacht dat het me leuk leek; toen kwam er een vacature, daar ben ik voor 
gegaan. Inmiddels heb ik mijn eerste week er op zitten en heb ik het erg naar mijn 
zin gehad. Op een hele andere manier als wat ik gewend was, maar nog steeds in 
het kappersvak. Wat mijn verwachting voor de toekomst is, geen idee. In ieder geval 
plezier hebben in mijn nieuwe uitdaging, maar dat gaat wel goed komen. 

Conny van der Bent-Rengers 

___________________________________________________________________ 

SINT MAARTEN 2022 
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HIGH5 BALOONING 
 
U weet hoogstwaarschijnlijk wel dat ons dorp een ballonvaarder kent, maar toch is het 
al heel lang geleden dat we over hem schreven. Heleen Fluks gaf mij onlangs de tip 
om weer eens met hem te gaan praten, hij had iets bijzonders gerealiseerd/
meegemaakt. Ik dus in gesprek met Bert Stuiver, de man van High5 Balooning. 
Hij is trouwens geen beroepsvaarder, zoals sommige collega ‘s, hij heeft ook nog een 
volledige baan. In het dagelijks leven is hij werkzaam als adviseur bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland. Hij is onderdeel van een landelijk team dat onder meer 
adviseert over subsidies voor verduurzaming in industriële bedrijven.  
Zijn voorgeschiedenis ligt bij ingenieursbureaus. Een daarvan het bureau Stevens, 
tegenwoordig gevestigd in Emmen. Tegenover hem zat daar op enig moment de heer 
Jan Fokken, ingehuurd als, ook toen al, ZZP’er. 
Wat bleek, deze man was ballonvaarder en, u raadt het al, hij strikte Bert om eens een 
avondje de ballon per auto te volgen, het zogenaamde crewen (dat is trouwens ook de 
betrokkenheid van Heleen bij Bert). 
 
We spreken nu over het begin van de jaren ’90, en van het een kwam het ander. 
In 1998 kocht Bert zijn eerste eigen, tweedehands ballon(netje), in Duitsland, het 
exemplaar was uitgevoerd in de kleuren rood, wit en blauw (met goede kleur boven!). 
Deze ballon was door iemand als een soort doe-het-zelf project gebouwd, maar toen 
de ballon klaar was had zijn vrouw een buik met hetzelfde model! Zwanger van de  
derde en de ballon was geen optie meer. 
Bert kreeg praktijkles van de eerdergenoemde Jan Fokken en daarnaast volgde hij 
theorieles, die uiteraard nogal lijkt op een vliegopleiding, zij het met specifieke vakken. 
Eind ’99 haalde hij zijn brevet. Er volgden in 2004 grotere eigen ballonnen (3.400 m3), 
dat zijn de gele, zogenaamde Venko ballonnen, waarin Bert ook veelvuldig over onze 
omgeving vaart en waar menig dorpsgenoot ook wel in heeft gezeten (of onder  
gehangen, ik weet niet hoe je dat precies noemt).  
Daarnaast heeft hij een zogenaamde wedstrijd ballon. Die is kleiner (2.000 m3) en niet 
rond maar slanker, meer puntig. Deze is wel weer rood, wit en blauw. 
Je denkt dan als leek dat die sneller kan van a naar b, maar het gaat er juist om dat 
deze ballon sneller is in verticale richting. Hij kan sneller stijgen en dalen. 
Een wedstrijd gaat bij het ballonvaren namelijk niet om horizontale snelheid of afstand, 
maar om precisie. De wedstrijd gaat erom om op bepaalde, vooraf voorgeschreven, 
plaatsen zogeheten markers neer te gooien (dat zijn zandzakjes). Het besturen van de 
ballon gebeurt door gebruik te maken van het verschijnsel dat op verschillende  
hoogtes in de lucht verschillende luchtstromingen (in verschillende windrichtingen)  
bestaan. Snel kunnen stijgen en dalen is dan belangrijk én natuurlijk de kunst om te 
bepalen waar die stromingen zijn. Het wedstrijdvaren gebeurt altijd met 1 of 2 mensen. 

Bert is trouwens tegenwoordig ook nog voorzitter van de Dutch Balloon Competition 
Club, waarschijnlijk zelfs chairman (boetenlaands veur veurzitter).   
 
De directe aanleiding voor dit artikel was nog meer de tip dat in een van de wedstrijden 
toch wel iets heel bijzonders aan de hand was. 
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Een van de leerlingen van Bert (hij is ook bevoegd om les te geven), de nog maar 
dertig jaar oude Roy Gommers, werd bij zijn derde deelname al wereldkampioen bij 
de junioren. In 2022 werden in Slovenië de overall wereldkampioenschappen  
georganiseerd, na een paar jaar stilstand om ons inmiddels wel bekende redenen. 
Er deden 105 deelnemers mee en Nederland had 5 teams aan de start. Dat kwam 
onder meer omdat er een extra startplaats beschikbaar was vanwege de  
jeugdwereldtitel van Roy. Een van de deelnemers was Bert, maar wie stond ook aan 
de start: Jan Fokken, inmiddels ruim 70 jaar. Gezamenlijk vielen ze niet in de  
medailles, maar het was wel een heel bijzonder ervaring. 
De prijzen gingen naar min of meer professionelen teams, die je kunt vergelijken met 
fabrieksteams in de auto- of motorsport. 
 
Bert doet ongeveer 80 vaarten per jaar, deels zijn dat wedstrijden, deels zijn dat de 
vaarten met zijn eigen ballonnen, maar daarnaast is hij ook nog veelvuldig actief voor 
andere operators. Dan gaat het om enorme ballonnen va 6.000 m3 met een mand 
voor 10 personen. Zijn eigen ballonnen hebben een korf voor 4 a 5 personen,  
bijzonder is wel dat die een deurtje hebben. Dat maakt het in- en uitstappen een stuk 
eenvoudiger en ballonvaart ook toegankelijk voor mensen met een handicap. 
 
Een leuk weetje is dat hoogstwaarschijnlijk met hemelvaart 2023 de open Benelux 
kampioenschappen in onze buurt zullen worden gehouden. Zoals het woord al  
suggereert doen daaraan Belgische, Nederlandse en Luxemburgse deelnemers mee, 
aangevuld tot het maximale aantal deelnemers met deelnemers uit andere landen. 
 
Dat wordt natuurlijk een groot spektakel! 
We gaan ervan uit dat Bert dan natuurlijk ook van de partij is, we wensen hem nu al 
veel succes. 
 
Theo Zondag     
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RARA WAT IS DIT? 
 
Wat was nu het voorwerp van de maand oktober? 
Misschien wordt het hier in deze streek niet veel  
gebruikt, maar ik ken het als een ”vorentrekker”,  
of “sleuven trekker”. Door de pinnen in de grond te 
drukken en dan over het veld te lopen creëer je  
4 sleuven in de grond waar je het zaaigoed in kunt 
doen om vervolgens de sleuven weer te dichten. 
Voor gewassen als worteltjes en rode bieten is dit 
een gemakkelijke manier om het zaaigoed netjes en 
snel te verdelen. De planten komen dan netjes in 
een rij op en dat is weer gemakkelijk oogsten. 

Voor deze keer heb ik een voorwerp gefotografeerd 
wat ikzelf nog nooit eerder gezien had.  
Het is ca 4 bij 1,5 cm groot en gemaakt van ijzer.  
Voor zover ik weet komt het voort uit de 
bakkersgilde. Ik ben benieuwd of iemand weet wat dit is? 

 

 

Bert van  der Lit         
(eigen foto) 
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OPTREDEN ODO IN DE KERK VAN ODOORN   

Op zaterdagavond 12 november was er het openingsconcert van ODO. Ook nu weer 

in de thuishaven: de Kerk van Odoorn. De kerk was zeer goed gevuld en de 40 leden 

maakten er een geweldige avond van. Het geluid is vol, maar ook geweldig om deel 

van uit te maken.  Voor de pauze werden er stukken gespeeld van Ross Roy, Cry of 

the last Unicorn met het verhaal over de stervende eenhoorn, gevolgd door een  

4-delige serie van “Town of the seven hills”, Antarctica en de filmmuziek van de TV 

serie “De Fabriek”.  De acteurs Rudi Falkenhagen, Pleuni Touw en Frederik de Groot 

speelden hierin de hoofdrollen. Als laatste voor de pauze werden stukken gespeeld  

van de Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone. Wie kent niet de filmmuziek van 

“Once upon a time in the west” en “The good, the bad, and the ugly”. Alle stukken 

werden ondersteund met mooie opnames die op het scherm werden vertoond.  

Een mooie aanvulling want dan krijg je er een veel beter beeld bij.  

Na de pauze konden we genieten van Baba Yetu, een gospelcompositie van  

Christopher Tin uit 2005. Daarna werd er een mooie serie gespeeld van zeer bekende 

popgroepen en artiesten, zoals Supertramp, the Liverpool sound (met the Animals en 

the Beatles), Queen, Billy Joel en Aretha Franklin.  

De zaal werd er duidelijk enthousiast van, want wie kent niet de nummers als:  

It’s raining again, Breakfast in America, The house of the rising sun, Bohemian 

rhapsody, We will rock you, We are the champions, Just the way you are,  

Uptown girl, Respect en Think om er maar een aantal te noemen. 

Kortom, het was een geweldige avond en het publiek ging zeer tevreden huiswaarts.  

In maart 2023 zal ODO weer een concert geven in de kerk, dus houd de  

aankondigingen goed in de gaten, zou ik zeggen. 

Willem Mulder  
(eigen foto’s) 
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 VOOR HET VOETLICHT:  
Margreet Beek Kremer. 

Voorstelronde: wie is Margreet Beek Kremer? 

Margreet is in Emmen geboren en heeft daar haar jeugd doorgebracht. Ze heeft een 
relatie gekregen met Willem Beek uit Klijndijk en zijn in 1986 in Odoorn komen wonen 
aan de Rozenstraat. Ze zijn nooit weer verhuisd (logisch een hele mooie plek),  
ze wonen hier dus met veel genoegen. Margreet is trotse mama van 3 kinderen en 
kleinkind. 

Wat houdt Margreet bezig? 

Ze is begeleidster in de gehandicaptenzorg in Rolde bij de Trans aldaar. Ze doet dit al 
heel wat jaar ze zegt zelf dat het een van de mooiste beroepen is, die er zijn. Ze doet 
dit werk dan ook met veel plezier. Verder zingt ze bij Only Us. Dit is een groepje van  
4 personen: Willem, haar man en Arjen en Annemarie de Ridder. Ze zingen  
voornamelijk voor bejaarden en mensen die lijden aan dementie. Ze zingen  
Nederlandstalig dus door iedereen mee te zingen, wat dan ook vaak gebeurt.  
Margreet zegt dat het ontzettend dankbaar is en leuk om te doen. Ze treden gemiddeld 
1 keer per maand op.  

Dit jaar houdt Margreet zich ook bezig met toneelgroep de Heidebloem. Ze doet de 
regie samen met Ria Hooiveld. Margreet voelde zich geroepen om het dit jaar op te 
pakken door verdrietige familieomstandigheden van haar vriendin Ankie Klaar.  

Passie van Margreet 
 
Kan ze kort en bondig over zijn: haar gezin. 

Wie zou je graag nog eens ontmoeten? 

Nu volgde er een diepe zucht. Eigenlijk, zegt Margreet, teveel om op te noemen.  
Ik zou er zo niet eentje uit kunnen pikken. 

Mooiste moment tot nu toe 

Moeder van onze kinderen mogen zijn en ik ben ook oma geworden; dat is ook iets 
wat echt een super mooi moment was. 

Dieptepunt of blunder 

Er was borstkanker bij mij geconstateerd en dat heeft er wel ingehakt. Toen stond de 
wereld wel even stil, maar gelukkig ben ik genezen verklaard. Een hele opluchting. 

Wat wilde je vroeger worden? 

Margreet wilde vroeger vrachtwagenchauffeuse worden. Nog steeds lijkt haar dat heel 
erg leuk. 
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Favoriete vakantiebestemming 

Ze zijn afgelopen zomer met de camper naar Italië afgereisd en dat is haar heel erg 
goed bevallen. Mooi land, ontzettend van genoten, mooi weer, gezellige mensen en 
het is er gewoon zeer goed toeven. Ze zijn ook naar Indonesië geweest en dit land 
staat bij Margreet ook wel in de top wat vakantiebestemmingen betreft. 

Mooi aan Odoorn 

Eigenlijk woon ik hier met heel veel plezier: een gemoedelijk en gezellig dorp. 

Minpunten aan Odoorn 

Margreet kan eigenlijk geen minpunten bedenken, zeg maar een tevreden Oringer. 

Favoriete film of boek 

Mooiste film van Margreet is The Green Mile. 

Wat vind je van de dorpskrant? 

Een erg leuk blaadje om te lezen, een blad voor iedereen. 

Wat vind je van het koningshuis? 

Persoonlijk heeft Margreet er niet zoveel mee, laat maar zo . 

Levensles of tip voor onze lezers 

Doe vooral de dingen die je leuk vindt en nog zou willen doen. Stel niet uit, maar geniet 
van iedere dag. Verder zegt Margreet wees een beetje lief voor elkaar.  

Margreet bedankt voor het interview en het bakkie leut.  

Egbert Tingen 
(eigen foto) 
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MAANDAGAVOND 5 DECEMBER SINTERKLAASAVOND  

Sint heeft besloten om voor iedereen in Odoorn op 5 december 
zijn schimmel te bestijgen. Hij verheugt zich nu al samen met zijn 
pieten op het tochtje door Oring om cadeautjes te bezorgen.  
Hij vind het een feest dat het weer mag. Het is al jaren uniek in 
Drenthe dat hij deze traditie in stand houdt. 

U kunt hem weer helpen door uw pakketjes deze keer te brengen 
bij Hotel de Oringer Marke. Dat kan op donderdag en vrijdag 1 en 
2 december tussen 15.00 uur en 18.00 uur op bovengenoemde 
locatie. Let op: Alleen inleveren op deze dagen en aangegeven 
tijden i.v.m. agenda van de Oringer Marke!!! 
 
Aan de hulppieten vragen we de pakketjes niet te groot, te zwaar of te veel te laten 
zijn. Sint wil graag op tijd (en bij iedereen!!) aan de deur komen. Dus duidelijk uw naam 
en vooral het adres aangeven, om zeker te zijn dat de hele familie een heerlijk avondje 
kan beleven. Sint stapt om 16.00 uur op en begint aan de Hoofdstraat, Oosterseveld, 
Langhieten 1 en 2 naar de Valtherweg, Eekhoflaan, Boshoflaan, Oude Kampenweg, 
Laskowskilaan, Nijkampenweg, Bloemenbuurt, de Goorns, Exloërweg, Liniekampen, 
Borgerderweg. 

Alle ondernemers in Odoorn wensen u een heerlijk en vooral gezellig avondje. 

_____________________________________________________________________ 
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VIERING 30e KERSTMARKT 13 DECEMBER 2022 RONDOM DE KERK IN  
ODOORN 

Dinsdag 13 december a.s. organiseert de kerstmarktcommissie voor de 30
e
 keer de 

sfeervolle kerstmarkt rondom de mooie kerk in Odoorn. Aan de Boshof en op het plein.  
Een jaar later dan gepland. In 2020 en 2021 ging het om de welbekende redenen niet 
door, maar gelukkig mag het nu weer. 
 
GRATIS  ENTREE 
Van 17.00 uur-21.00uur. Muziekprogramma van 18.30 uur-21.00 uur in de Kerk en  
buiten. 
Natuurlijk weer m.m.v. diverse koren, muziekvereniging ODO en de organist van het 
mooie orgel muziek afwisselend in de kerk en op het plein. Zie schema. Ook de  
levende stal is weer aanwezig. En natuurlijk de Kerstman met leuke  presentjes 
EXTRA: Omdat we iets te vieren hebben is er een mooie draaimolen voor de kleintjes. 

Veel artikelen worden weer aangeboden: Kerstbomen, kerststukjes, kniepertjes,  
wafels, oliebollen, brocante; teveel om op te noemen. Ook de hapjes en drankjes  
ontbreken niet. Er zijn plm. 50 kramen voor iedereen wel iets ook is de dorpskrant er 
weer met hun welbekende quiz ”Ken uw dorp”. 

Aanmelden kan nog steeds: Trea van Klinken: treavanklinken@gmail.com of  
mobiel: 06-15485049 

Gewoon gezellig langs komen en genieten van deze mooie kerstsfeer in Odoorn.  

Kinderen kunnen gratis broodjes bakken naast de kraam van de  
organisatie Kerstmarkt. 

Voor meer informatie  

Janny Eefting .vz. w.j.eefting@planet.nl    
0591-513017 of  06-10945540  
 
Met  vriendelijke groet, 
Janny Eefting 
_____________________________________________________________________ 

KERSTMARKT 2022 “KEN UW DORP” 

Op dinsdag 13 december aanstaande is er weer de jaarlijkse kerstmarkt in Odoorn op 
De Boshof en op het plein. Wij, de redactieleden van de dorpskrant, staan er weer met 
ons aloude fotospel, KEN UW DORP, waarbij u uw kennis van het dorp kunt testen 
aan de hand van vragen bij foto's. En, zoals u van ons gewend bent, zijn er weer 
mooie prijzen te winnen. De prijzen worden deze keer aangeboden door: 
Fysio Fit Borger, bakker Joost en MK Objecten. 
 
U komt toch ook onze kraam bezoeken?      
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HET BRINKIE TIMMERT AAN DE WEG  

 

Het idee kwam op toen ik de afgelopen kerst door de 

straat liep en eigenlijk niks zag wat er op duidde dat 

het kerst was, toch best een bijzondere periode van 

het jaar. Op zaterdag 12 november konden de  

buurtbewoners van “t Brinkie” op de Brink een  

kerstboom in elkaar timmeren. De buurtvereniging 

zorgde voor goed gereedschap en iets voor de  

inwendige mens. Met elkaar werd er gewerkt aan de 

kerstbomen die de buurt tijdens de kerstdagen  

kunnen opleuken. Pallets werden uit elkaar gehaald 

en bomen werden gemaakt. Het weer werkte enorm mee. Zo kon de buurt half  

november in de zon heerlijk klussen. De sfeer was erg gezellig. Jong en oud bogen 

zich over de vraag; “hoe zal ik mijn boompje maken?” Met hele leuke resultaten.  

Begin december wordt de buurt in kerststemming gebracht en kunnen de  

buurtbewoners hun kerstboom in de tuin zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert van der Lit 

(eigen foto’s) 
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT 
 
Lampionnetjes en bezoek aan De Paasbergen 
Alle kinderen zijn afgelopen week hard aan de slag gegaan met het maken van hun 
lampion. Wat zijn ze mooi geworden en wat hebben ze mooi gestraald! Groep 1/2 
had eerder een voorproefje. Zij zijn met hun lampion op bezoek geweest bij de 
Paasbergen. Wat een gezellige boel!! 
 
Kabouterbos Odoorn  
Het is bijna zover! Na een tijdje hard werken is het Kabouterbos Odoorn bijna klaar. 
Het bosje vlakbij school staat binnenkort vol kabouters in ver-
schillende educatieve thema’s. Er is van alles te doen en te be-
kijken. Natuurlijk willen we het Kabouterbos  
feestelijk openen en wij hopen dat jullie erbij zijn. Op zaterdag 7 
januari 2023 verzamelen we om half 11 op het schoolplein van 
OBS de Weiert. We lopen dan in feestelijke optocht naar het 
bosje om het te openen. Na de opening is er voor de kinderen 
een leuk zoekspel met een verrassing. Ook is er ranja met wat 
lekkers. 
 
Dorpsbelangen Odoorn – Commissie Kabouterbos Odoorn  
Steunouder Borger-Odoorn  
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet 
alleen te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand  
toegestoken als hij of zij die nodig heeft. In Borger-Odoorn helpen wij deze  
gezinnen met Steunouder. Steunouders zijn volwassen vrijwilligers die één of twee 
dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze geven een kind,  
binnen hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan 
zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen en te ervaren hoe je de 
zorg voor kinderen samen kunt delen. 
__________________________________________________________________ 
 

LAAT UW HART SPREKEN! WIE HELPT?  

In deze moeilijke tijd is het niet voor iedereen vanzelfsprekend mooie kerstdagen  
te vieren. Wij als Lionsclub Borger-Odoorn willen mensen die een beetje extra  
aandacht nodig zijn, graag helpen. Maar zonder uw hulp lukt dat niet. Wie heeft  
volgens u een pakketje nodig? Op de kerstmarkt staat onze kraam naast die van  
de kerstmarktorganisatie. Wilt u bij ons naam en adres doorgeven van wie u denkt  
een attentie moet hebben? 

Een mooie kerstgedachte toch, om de medemens te helpen. 

Lionsclub Borger-Odoorn 

De Megalieten 
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BOEKBESPREKING: SUPERJUFFIE IN AUSTRALIË 
geschreven door Janneke Schotveld,  
geïllustreerd door Annet Schaap (2021), Van Holkema & Warendorf, ISBN 
9789000373659 
 
Ooit wel eens een juf of meester gehad waar je soms nog steeds aan denkt? In de 

boeken van Janneke Schotveld over superjuffie gaat het over zo’n juf. Een juf die door 

haar bijzondere manier van doen en laten kinderen in hun waarde laat, hun fantasie 

en creativiteit stimuleert en tegelijkertijd kennis aan hen overdraagt. Superjuffie in  

Australië is het negende superjuffie boek dat verschenen is. Vaste figuren zijn juf Josje 

(superjuffie), haar partner Hakim en vier kinderen uit de klas van juf Josje. Het geheim 

van juf Josje is dat ze zich kan veranderen in superjuffie door een krijtje te eten als er 

een dier, dat in nood is, haar roept, zodat ze er naar toe kan vliegen om het redden. In 

alle boeken wordt kennis gedeeld over allerlei (bijzondere) dieren. In dit boek gaan juf 

Josje en Hakim op huwelijksreis naar Australië. Daar maken ze natuurlijk weer van 

alles mee, niet in de laatste plaats omdat ze gaan werken in een koalaopvang.  

Voor juf Josje voelt het helemaal niet als werk. Ze hoeft geen sommen uit te leggen, 

geen rooster aan te houden, geen rapporten te schrijven. Ze denkt vaak aan de  

kinderen in haar klas en hoopt dat meester Snor ze niet al te hard aanpakt. Maar,  

ach, denkt ze dan: dat maak ik straks wel weer goed met mooie foto’s en verhalen. 

 

Ondertussen beleven juf Josje en Hakim allerlei avonturen, die gerelateerd zijn aan 

actuele zaken. De koalaopvang zit overvol, met name doordat er veel dieren binnen 

gebracht worden door de bosbranden. Sommige dieren hebben daardoor  

brandwonden opgelopen, en die worden behandeld met een dure wonderzalf. Een zalf 

die helemaal niet moeilijk te maken is, en waarmee het echtpaar dat die zalf maakt 

dus onterecht geld verdient. Juf Josje en Hakim zullen het echtpaar ontmaskeren – 

niet zonder slag of stoot natuurlijk! En juf Josje zou zichzelf niet zijn als ze geen krijtjes 

bij zich zou hebben, waardoor ze geroepen kan worden door een dier in nood. Zouden 

zij en Hakim nog toekomen aan een weekje rust? De dieren in Australië zijn heel  

anders dan de dieren hier; door het hele boek heen wordt met tekeningen en tekst 

verteld over de verschillende soorten dieren. Bijvoorbeeld over de helmkasuaris. Dit is 

de uitleg uit het boek: ‘De kasuaris is een heel grote loopvogel die een beetje op een 

dino lijkt en er misschien ook wel van afstamt. Ze maken diepe geluiden die dino’s  

maakten. Nou ja, dat denken ze, want niemand weet zeker hoe dino’s klonken  

natuurlijk.’ En wat te denken van de Australische tunnelwebspin of de suikereekhoorn? 

Ooit van gehoord? Je bent nooit te oud om te leren…..  

 

Spannend, humorvol, maatschappelijk actueel en leerzaam, dit negende boek over 

superjuffie. Met hele grappige tekeningen van Annet Schaap. Als wij Sinterklaas  

zouden zijn, zouden we het wel weten!  

Hartelijke groet, Florien van Heest & Helene Westerik 
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 BIBLIOTHEEKNIEUWS  

Digitaal café voor al uw vragen over uw pc, laptop of 
smartphone op maandag 28 november van 14.00 tot 
15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.   
 
Verkoop afgeschreven boeken en tijdschriften 
Vanaf maandag 31 oktober is de verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften 
gestart in de bibliotheken in de gemeente. De verkoop zal duren tot eind november. 
 
Nederland Leest 
In november leest heel Nederland tijdens Nederland Leest hetzelfde boek. Dit jaar is 
dat ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls, dat alles te maken heeft met oud  
worden en jong blijven. Deze maand kun je het boek gratis ophalen in de bibliotheek.  
 
Verrassingspakketjes  
Van 1 december t/m 30 december heeft de bibliotheek in Odoorn weer haar speciale 
actie. Bibliotheekleden kunnen een verrassingspakket met drie boeken lenen. In de 
bibliotheek liggen ingepakte pakketjes boeken klaar, waar je een keuze uit kan maken: 
Romantische uurtjes Spannende momenten en Lekkere literatuur.  
Laat je ook verrassen!  
   
Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes 
Woensdag 14 december 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 Praatjes & Plaatjes Voorleesuurtje 
in de bibliotheek. Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de 
dreumesjes en hun ouders of oppas omtrent het thema 'Kerst'.   
De toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. 
 
Film ‘Mijn moeder is een gorilla, en wat dan nog’ 
In de Kerstvakantie op woensdagmiddag 28 december organiseren SOKC en de  
Bibliotheek een familiefilm in de Kerk. 
De film ‘Mijn moeder is een gorilla, en wat dan nog’ is een Zweedse animatiefilm van 
Linda Hambäck (Gordon & Paddy) naar het boek van Frida Nilsson. De 8-jarige Jonna 
woont in een kindertehuis en droomt ervan geadopteerd te worden, maar op de 
jaarlijkse open dag is de enige bezoeker een enorme gorilla. Alle kinderen zijn  
doodsbang van het dier, maar Jonna voelt zich toch ook tot haar aangetrokken.  
Met tegenzin geeft de directrice Jonna mee. Tussen Jonna en Gorilla, die heel  
zachtaardig is, groeit langzamerhand een sterke band. Maar dan besluit een  
eerzuchtige wethouder dat Gorilla weg moet van het rommelige terrein waar ze woont, 
want hij wil er een luxe zwembad bouwen. Kunnen de twee bij elkaar blijven?  
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De recensenten geven 3 of 4 sterren. Berend Jan Bockting (Volkskrant 20-10-’21): 
‘(…) aangenaam voortkabbelende kalmte (…) Een bescheiden kleinood (…). André 
Waardenburg (NRC 12-10-’21): ‘(…) eenvoudig geanimeerde maar zeer charmante 
film (…) staat in de traditie van Scandinavische producties met personages die een 
tikje non-conformistisch zijn en op een terloopse manier de status 
quo uitdagen. 

De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en er wordt Nederlands gesproken. We 
beginnen om 16.00 uur en kaarten a € 5.00 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij  
Gezond & Weldrogist Sima en de Bibliotheek. De middag zelf aan zaal. 

Kniepertjes bakken 
Op vrijdagmiddag 30 december gaan vrijwilligers in de bibliotheek kniepertjes bakken. 
Ook nieuwsgierig naar hoe dat gaat en hoe het smaakt? Of kom gewoon voor de  
gezelligheid aanschuiven en ze proeven. 
 

Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

HEJ  ‘T AL HEURD DAT….         

De boom bij de Paosbargen het niet wönnen hef? Hij mus genoegen nimmen met de 
viefde plek en zien meerdere erkennen in een boom in Amelisweerd bij Utrecht, maor 
die had misschien ok wal wat steun neudig! 
 
Theo Zondag 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 


