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34e jaargang no. 3 

oktober 2020 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
Op zondag 13 december zal om 10.00 uur weer een kerkdienst worden gehouden, 

binnen een daartoe opgesteld protocol. Voorganger is Helene Westerik.  

 

Meer informatie vindt u op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 

 

Voor deze dienst kunt u zich van te voren opgeven bij Willem Mulder, 

telefoon: 0591-513174 of 06-48717475. 

 
 
DORPSAGENDA 
 
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland. 
 
 
AFVALKALENDER DECEMBER 2020 
 
1 december plastic, 5 december oud papier, 8 december restafval, 15 december gft, 
22 december plastic, 29 december restafval. 
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VAN DE REDACTIE 

Nu de dagen korter worden en het ’s avonds eerder donker is, steken we de kaarsjes 
weer aan en maken we onze huizen gezellig. Of de straten met lampionlichtjes,  
zoals er met Sint Maarten pas toch nog groepen kinderen langs de deuren kwamen.  
Het zag er gezellig uit en het leek even alsof de wereld weer ‘normaal’ was. 

En ná dit feest is het op naar Sinterklaas. Hij komt dit jaar niet langs de deuren;  
de kinderen mogen hun schoen bij de haard zetten. Wie weet wat Sint samen met de 
Pieten in stilte voor verrassingen in petto heeft. Het feest zal vast niet minder  
spannend zijn dan anders.  

De Kerstmarkt vindt dit jaar helaas geen doorgang. Al is het zeer begrijpelijk, het is 
toch bijzonder jammer. Bij m’n eerste kerstmarkt, 7 jaar geleden, waande ik me 
haast in de wereld van Anton Pieck.  Die prettige sfeer hoop ik – en ongetwijfeld  
velen met mij – in 2021 weer te beleven. 

En vanwege het niet doorgaan van de Kerstmarkt en daarmee helaas ook niet onze 
befaamde fotowedstrijd, is een mooi alternatief bedacht. We hopen dan ook dat de 
fervente puzzelaars die anders jaarlijks aan onze kraam staan, in deze uitgave de 
‘foto’s op locatie’ weer in grote getale weten te herkennen en ons mailen. De prijzen 
van onze sponsoren willen we tenslotte straks graag op gepaste wijze gaan  
overhandigen.  

Wens jullie alvast – in deze lastige tijd – een zo mooi mogelijke decembermaand.  

Conny van der Bent 
__________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 24 december 2020 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 13 december 2020. 

U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Er zijn geen nieuwgeborenen, 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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ONDERWEG    
 
Mijn dagen beginnen altijd hetzelfde. Krant. Koffie. Kruiswoordpuzzel. Wandeling. 
 
Vanmorgen stond er een vraaggesprek in de krant. Met Erling Kagge. Ik las. Een Noor. 
Hij schrijft. En wandelt. Naar Zuid- en Noordpool. Naar de top van de Mount Everest. 
Erling kijkt niet op een kilometer. Hij schreef een boek over filosofielessen voor  
avonturiers. Over lessen en inzichten die je opdoet tijdens zware tochten.  
 
Kern van de boodschap: geluk hoeft niet altijd en lijden openbaart geen dieper inzicht. 
Lijden is vreselijk. Je wordt er niks beter van. Punt. Dat sprak me wel aan.  
 
Zelf ben ik ook graag onderweg. Ik ben zo’n fietser met bepakking. Tentje en  
slaapspullen mee. Jaarlijks een week of zeven. Europa in. Dit jaar wilde ik naar  
Petersburg. De corona maakte er een rondje DDR van. Oude grenzen. Elbe,  
Oder/Neisse en langs de Oostzeekust terug.  
 
Ik rij Gazelle. Net als Piet Pelle. Maar die kent u misschien niet. Sterk merk.  
Betrouwbaar. Het ergste wat me overkwam was een lekke band. Bij Rostock.  
De Schwalbe Lugano II Endurance Active Clincher band 700x25C TwinSkin met  
versterkt draad bleek lek. Het kon niet. Maar toch. Door een vishaakje.  
Maar wilde het ventiel van mijn Schwalbe DV12 reservebinnenband niet door de velg. 
Want die was berekend op een velg met kleinere diameter. Het gat was te nauw.  
Zo kwam ik aan de Oostzeekust tot het diepere inzicht dat men in ons land fietsen 
maakt met velgen voor binnenbandjes met een buitenlands ventiel. Duitse Schwalbe 
met frans ventiel. Nederlands ventiel past dan niet. Onthoudt u dat. 
 
O ja. Die wandeling. Altijd tussen 8 en 10 maak ik mijn ochtendwandeling. Weer of 
geen weer. Vaste route. Ik wijk nooit af. Vanaf de Bente. Paasbergenbosje. Rechtsaf 
langs de Valtherweg naar Valthe. Dan fietspad naar begraafplaats. Aan de achterkant 
door het hekje en langs de manege naar het hunebed. En over het zandpad naar huis.   
Altijd hetzelfde. Rondje van drie kwartier. Vanmorgen 46 minuten.  
 
Ik overdenk onderweg niet zoveel.  
Wel tel ik mensen. Met en zonder hond.  
Mannen, vrouwen en honden. Vanmorgen vijf vrouwen,  
èèn man en vier kinderen. Kinderen tel ik als mensen.  
Het zijn de vrouwen die het vaakst de hond uitlaten. 
Behalve in het weekend. Dan is het andersom.  
Zondagmorgen telde ik zeven mannen en twee honden. 
Zondags zie je ook de meeste sporters. Drie hardlopers 
en twee fietsers. Meest mannen.  
 
Ik kom nooit tot diepere inzichten.  
 
Gezienus 
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SINT MAARTEN 

Gelukkig hield het Corona virus in onze regio niet alle gezelligheid tegen.  
Op 11 november j.l. kwamen de kinderen weer zingend langs de deuren met vaak 
prachtige, zelfgemaakte lampionnen in de hoop flink wat snoepgoed te verzamelen.  
En menig huis verwelkomde de kinderschaar met lichtjes en kaarsjes. Dus zo werd het 
een feestje voor jong en oud. 

Anke van der Honert 
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SINT NIET OP PAARD 

 

Mijn mijter en de tabbert had ik klaargelegd 

en de pakjesboot begon op stoom te komen. 

Toen werd de wereld eigenlijk stilgelegd, 

om dat gevaarlijk virus in te tomen. 

 

Natuurlijk had ik wel een beetje ingepland 

dat ‘k dit jaar niet iedereen de hand zou geven 

of genieten van een kinderlach of zangmoment. 

Maar ‘t wordt er wel weer keihard ingewreven. 

 

Op 5 december ga ‘k dus niet te paard 

om met Piet te gaan langs vele deuren. 

Zet  de schoentjes daarom bij de haard 

wie weet, wat er dan nog kan gebeuren…! 

 

Ik hoop dat je dit jaar samen in ’t gezin 

toch van ’t heilig avondje zult genieten. 

Volgend jaar gaan we hopelijk “all-in” 

met een gezonde Sint en vele pieten. 

 

Blijf zelf gezond, let op je tellen. 

Laat je niet door ’t virus kwellen. 

 

Sint en Piet. 
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PROATBANKIES 

Van Treant is in 2019 een schrijven gekomen                                                                                  
zij begonnen in het bosje met het uitdunnen van bomen                                                                        
in januari zijn ze aan de slag gegaan                                                                                                                     
vrachtwagens reden af en aan                                                                                                                                                     
om alle boomstammen op te halen                                                                                                 
maar het is wel balen                                                                                                                                                             
een mooie rustplaats voor ouderen werd beloofd                                                                               
is er iemand die het dit jaar nog gelooft?                                                                                                                                    
Maar waar Treant faalt heeft Andes de dorpskrant gehaald                                                                     
twee bankjes door kunstenaars in de verf gezet                                                                               
en lieve mensen opgelet                                                                                                                                                        
want je hebt het niet zo gauw in de gaten                                                                                       
maar drie maal in de week kun je met iemand praten                                                                           
onverwachts heb ik het verleden week gedaan                                                                                  
en dat heeft mij heel goed gedaan                                                                                                                                         
een mens moet zijn gedachten wel eens kwijt                                                                                  
zeker in deze coronatijd                                                                                                                                                   
mocht het weer te slecht zijn                                                                                                                                                                                  
kan je samen naar Huize Odoorn en dat is fijn                                                                                
veel mensen zijn alleen                                                                                                                                               
vrijwilligers houden je op de been                                                                                                                       
praatbankjes, je denkt hoe komen ze erbij                                                                                       
je hoopt het maakt mensen blij                                                                                                                                            
de tijd zal het leren                                                                                                                                                                
lieve mensen ga het proberen                                                                                                                                                 
wie weet hoeveel mooie contacten er ontstaan                                                                                 
als mensen daar aan het praten gaan. 

Lucie van der Klaauw  
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INTERVIEW MET NILS DE LIJSTER, AMATEUR ASTRONOOM 

Voordat men begint te lezen, moet ik zeggen dat dit niet alleen mijn uitwerking van het 
interview is, maar dat de tekst voor een deel geredigeerd is door Nils, omdat dit by far 
het moeilijkste interview is dat ik in bijna 7 jaar heb gehouden. Ligt het aan de materie? 
Jazeker, want ik ben hier totaal niet in thuis. Ligt het aan de geïnterviewde? Ik heb niet 
eerder iemand over zulke complexe materie zo moeiteloos en enthousiast gezien, 
maar als de ‘ontvanger/interviewer’ er geen kaas van heeft gegeten … Afijn, over naar 
de uitwerking. 

Ik maak kennis met Nils de Lijster (de man van Jill). Hij volgde de Zeevaartschool in 
Engeland, was tot z’n 35

e
 reserveofficier bij de Koninklijke Marine en heeft ruim 30 jaar 

als machinist op de wilde vaart gevaren. En of hij nu op het noordelijk- of zuidelijk  
halfrond was, hij keek graag omhoog naar een boeiende hemel. Later haalde hij in  
Engeland een PhD in Nautische Wetenschappen. 

Nils heeft meerdere hobby’s, waaronder als blues-liefhebber muziek luisteren èn zelf 
spelen en hij heeft meerdere gitaren en keyboards, al maakt artrose het piano/orgel 
spelen moeilijk. Daarnaast heeft hij een paar mooie vissen, maar z’n grootste  
liefhebberij is amateur astronoom zijn. Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis van de 
astronomie en10 jaar terug een beginnerscursus sterrenkunde gevolgd om deze  
materie verder uit te diepen. Later ging hij kijken bij een kennis met een telescoop en 
daar werd de liefde voor het heelal nog meer aangewakkerd. Een kleine 2 jaar geleden 
heeft hij zelf een telescoop gekocht, waarmee hij zeer geregeld het firmament afspeurt 
naar o.a. sterren en nevels van de lijst van Charles Messier (1730-1817).  
Dit prominente overzicht van ruim 100 verre objecten is hierbij de (wereldwijde)  
leidraad. Wanneer Nils er een waarneemt, noteert hij dat uitgebreid in z’n logboek en 
verwerkt dat ook op de site van de KNVWS (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde), waar hij lid van is.   

Je kunt zó sterren kijken (door een telescoop of met het blote oog, ook een goede  
verrekijker 10x50 bijv. kan heel goed) en je kunt Deep Sky kijken. Daarbij kijk je veel 
verder het heelal in en dan zie je  bijv. bij Andromeda Galaxy (onderdeel van de  
Andromeda Constellatie) die heel veel sterren bevat. Die staat op ruim 2½ miljoen 
lichtjaren weg en is zeer fascinerend. Met behulp van speciale software, Skymap Pro, 
kan hij bijv. vooruit zien wat er vanavond om 10 uur te zien is en in welke (kompas) 
richting en hoogte. Over de Poolster vertelt hij dat het een dubbelster is: een witte en 
een blauwe. Ze liggen 18,4 arc-seconde uit elkaar. Een arc-seconde is 1/60

e
 van een 

arc-minuut die in de astronomie gebruikt wordt om afstand en grootte te bepalen.  
De constellatie (sterrenbeeld in astronomische zin) Cassiopeia bijv. lijkt op een W en 
op z’n kant lijkt het een dansende vrouw met een jurk. De Kleine Beer eindigt in de  
Poolster en staat eigenlijk op de rug van z’n moeder, Grote Beer. Ook opvallend is  
Orion, met daarin de rode reuze ster Betelgeuze. Sterrenkijken is een fascinerende 
hobby en het mooie is het vinden: zoeken in een constellatie naar een bepaalde ster  
of nevel en dan noteren op welk uur, kompasrichting en hoogte die is waargenomen. 

                                                                                                    (Zie volgende bladzijde) 
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Satellieten schieten geregeld voorbij en da’s niet lekker als je sterren kijkt,  
die verstoren het beeld. Geregeld komt ook ISS voorbij en dat duurt zo’n 10 tot  
30 seconden, afhankelijk van de cirkel die ze om de aarde maken. En de HST  
(Hubble Space Telescope) kun je af en toe voorbij zien komen, op dit moment “staat” 
hij in Eridanus. Volle maan is trouwens een ellendige tijd, want dat verstoort het  
duister. De maan gaat overigens elk jaar 1 cm verder van de aarde af en recentelijk is 
ontdekt dat die continu koolstof uitstoot. Daarmee is de Grote Inslag-theorie, dat gas 
en stof zich tot een bol formeerde en met een klap op de aarde terecht kwam en  
daarmee de maan ontstond, op losse schroeven komen te staan. Ook zijn er laatst 
veel H2O moleculen gezien….! ‘Bewijs’ van een (inslag) theorie bevindt zich in het 
Riesdal, nu Geopark Ries, Duitsland, waar 15 miljoen jaar geleden een krater van  
ongeveer 25 km is ontstaan. De maan is echter ouder dan dat. Een inslag van een 
grote meteoriet was er echter wel. 

Iets over de ‘techniek’. Een telescoop staat op een statief (een 3-poot). Daar zit een 
kop op die of een equatoriale montering heet die meet in uren en declinatie, of een  
alt/az (altitude/azimuth) kop die hoogte en richting meet. De 1

e
 is veel gebruikt voor 

Astro Fotografie en de ander voor visueel waarnemen. De equatoriale montering staat 
uitgelijnd op de Celestial Pole - dus in ons geval de Poolster - en dat is nodig omdat de 
aarde tegen de klok in draait en een rechte klimming en declinatie schaal gebruikt.  
Die compenseren de schuine stand van de aarde. Zo kan een telescoop een vaste ster 
volgen. Momenteel zijn elke avond Jupiter (groot) en Saturnus (klein) goed te zien in 
de vroege avond in het zuiden. Op dit moment ook de Mars die van Oost naar West 
achter Jupiter en Saturnus aan komt. Hoe goed je iets ziet, hangt af van de opening 
van de telescoop waardoor je kijkt. Voor amateurs is 15 á 20 cm al een serieus  
exemplaar. 
 
Er zijn 2 hoofdsoorten telescopen: de lenzentelescoop (refractors) en de  
spiegeltelescoop (reflectors). De lenzentelescoop is duurder vanwege het slijpen.  
De spiegeltelescoop heeft een hoofdspiegel en een kleinere vangspiegel en is open 
aan de bovenkant. Alle telescopen vangen licht dat naar 1 punt gaat (zie schema).  
Refractors hebben vanwege het slijpen van de lenzen wel eens een probleem.  
Daarin komen bijv. blauw en groen op hetzelfde punt, maar rood gaat daar voorbij  
omdat die kleur van lichtjaren verder komt. Dat kan dan d.m.v. filters opgelost worden. 
Elke chemische stof, zoals gaswolk, methaan of gammastralen, heeft een eigen kleur. 
Je ziet geen kleuren, tenzij de stralen worden gebroken.  

Telescopen hebben echter iets waar je aan moet wennen, het beeld staat bij reflectors 
op de kop en omgekeerd (links wordt rechts). Bij refractors is het beeld vaak alleen 
omgekeerd maar staat het wel recht op. Dat ligt aan de focusser en hoe je in de  
telescoop kijkt. Van de zijkant of aan de achterkant (rechtdoor) of aan de achterkant 
maar onder een hoek van 90 of 45 graden. Er zijn uiteraard dingen te krijgen die  
e.e.a kunnen corrigeren. Hij wil hier verder niet al te diep op in gaan. Als je kijkt op een  
sterrenkaart zoals Skymap Pro, staat het beeld zoals we het zien aan de hemel.  
In de computer kun je de richtingen omzetten, zodat je daar ziet wat je door je  
telescoop ziet.  
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Sterren kijken is voor Nils een never ending story; hij kijkt en praat er vaak over met 
mede-gefascineerden. Als het weer en de lucht geschikt is - liefst vrij van  
trillingen - neemt hij graag plaats achter z’n telescoop. Hij is zuinig op z’n materiaal; 
een ster creëert warmte in de buis van de telescoop en na uren kijken, druipt het water 
er van af. Op de telescoop zet hij daarom ter bescherming een dauwkap en dan nog 
moet hij ‘m na afloop droogmaken. Als blad leest hij de Zenit, een tijdschrift voor  
sterrenkunde, weerkunde en ruimteonderzoek. Daarnaast beschikt hij over een flink 
aantal imposante boeken met kaarten die menig liefhebber waarschijnlijk doen  
watertanden en mij doen duizelen, maar het ziet er echt héél mooi uit.  

Een van die boeken is de sterrengids die elk jaar opnieuw uitkomt, een ander de Sky 
Atlas die eeuwigdurend is. Op z’n mobiel heeft hij SkySafari Pro GP waarmee je de 
sterrenhemel boven je ziet en daarmee kan hij tevens z’n telescoop op afstand  
aansturen. En, het zal de lezer niet verbazen, Nils spaart voor een 2e telescoop.  
Nils vulde aan: “Die is inmiddels aanwezig. Ik heb nu een Newton Reflector en een 
StarTraveller Refractor. Beiden met een lens-opening van 15cm en een focale lengte 
van 750mm.” 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                 

                                   (Zie volgende bladzijde) 
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Even terug naar het leven ná de zee. Nils werkte o.a. voor Marine Service Noord en 
heeft daar zo’n 3 á 4 jaar machinekamers ontworpen en ingebouwd. Daarna kwam hij 
voor de fa. Damen in China terecht en was verantwoordelijk voor alles wat op en in 
een schip aan techniek hoort en maakte ontwerpen voor het inbouwen van  
machinekamers. Later ontwikkelde hij een nieuw type zuigerkoppen voor een Fins  
bedrijf. Met de crisis in 2008 stortte alles in en is hij voor zichzelf begonnen.  

Voor nieuwe scheepseigenaren controleerde hij wereldwijd of alle technische wensen 
op een schip werden ingebouwd zoals diegene had gevraagd. Dat heeft hij gedaan 
tot aan z’n pensioen. Als laatste werkte hij ook nog een jaar voor Royal Huisman en 
dat is door corona gestopt.  

Zover Nils weet is hij de enige in Odoorn die zich met Sterrenkunde en Astronomie 
bezig houdt en op mijn vraag wat hem zo fascineert, zegt hij “Wat mij als techneut 
boeit, is de techniek erachter en het idee dat wat je ziet er misschien al niet meer is... 
Ik vraag me wel eens af, of er daar heel ver weg, ook iemand naar ons zit te kijken.” 

 
 
 
Above:  An achromatic lens usually consists of two ele-
ments. The different wavelengths of light do not meet at 
the same focus point, causing chromatic aberration. 
 
 
 
 
 
 
Above:  An apochromatic lens normally has 3 or more 
elements. The different wavelengths meet at the same 
point of focus, effectively eliminating  
chromatic aberration. 
 
 
 
 
 
 
 

Noot: Op 24 oktober was het weer de Nacht van de Nacht, een initiatief van de  
Nederlandse provinciale milieufederaties. Op deze avond/nacht doven gemeenten, 
bedrijven en particulieren hun verlichting, waarmee men aandacht vraagt voor  
lichtvervuiling en energie wil besparen. Hopelijk had iedereen op die avond ook het 
licht uit en heeft Nils astronomisch gezien, een schitterende avond gehad. 
 
Conny van der Bent 
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MONDKAPJES VOOR MINIMA EN NAAI(ST)ERS GEZOCHT! 

 

 

 

 
 
Moet je rondkomen van een minimuminkomen en heb je een mondkapje nodig?  
Vanaf nu kun je daarvoor terecht bij Welzijnsorganisatie Andes. Op dit moment  
hebben we wegwerpmaskers, maar we hopen binnenkort herbruikbare mondkapjes 
uit te kunnen reiken. Om herbruikbare mondkapjes te maken zijn we op zoek naar 
inwoners die handig zijn met de naaimachine en deze kunnen maken. 

Ons kantoor is beperkt geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Wil je zeker 
weten dat er een medewerker van Andes aanwezig is? Bel dan even voor je komt 
naar 0591 – 58 55 54 of mail naar info@andesborgerodoorn.nl. Je vindt ons aan  
De Baander 2 in Borger.  
 
Ben je klant van de Voedselbank? Dan is het goed om te weten dat je ook bij hen  
terecht kan voor mondkapjes. Mantelzorgers hebben vorige week een aantal  
mondkapjes ontvangen bij de mantelzorgwaardering die vorige week verspreid is. 

Wij zamelen op dit moment stoffen in die we ter beschikking zullen stellen aan de  
naai(st)ers die mondkapjes gaan maken. Mocht je stoffen (bij voorkeur dichtgeweven 
katoen) over hebben of mondkapjes willen maken voor dit goede doel, dan houden 
we ons aanbevolen. 
 
____________________________________________________________________ 
 
HEJ ’T AL HEURD? 

Ok ik heb een gekke ofwieking. Een ofwieking die mij tegenwoordig vast in het 
‘autistisch spectrum’ plaotsen zul. Ik wor namelijk 
gek van foto’s en schilderijen die oet het lood 
hangt! Die moet en zal ik altied en overal recht 
hangen, niet allent thoes.  
 
Toen ik dat bij de Nachtwacht prebeerde, gungen 
der allemaol toeters en bellen of en weur ik bij de 
vodden grepen deur een stuk of wat suppoosten. 

Gek niet?? 

Theo Zondag                                       (foto Pixabay) 
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RARA WAT IS DIT? 

We hebben van Gerard de Vreede 
de volgende suggestie gekregen 
wat het voorwerp van oktober zou 
kunnen zijn. Hij schreef ons:  
 
Voor zover ik weet zijn het  
slagstempels om leer mee te  
bewerken/versieren. Deze worden 
in een houder gedraaid 
(schroefdraad) hetzelfde idee als 
bitjes in een schroevendraaier. 
Een houder bespaart ruimte.  
Heb begrepen dat paardenzadels 
er veel mee bewerkt worden.  
Ik weet dat een oud politieman van de bereden politie Amsterdam in het verleden  
zadels in de manege van postcode voorzag i.v.m. diefstal.  
Dank je voor je toelichting en we hopen dat dit voldoende informatie is. 
 
 
Voor deze week heb ik een zeer speciale “pan”. Ik heb geen idee waarvoor het is.  
Het is een soort pan van ca 30 cm met een deksel met een soort zachte bekleding.  
Ik daag u uit om uit te zoeken wat het is. Als u het weet mail ons dan en we zullen dat 
in het december nummer vermelden. 
 

       
 
Bert van der Lit 
(eigen foto’s)  
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NIEUWS VAN OBS DE WEIERT 

 

Bij de stichting OPO Borger-Odoorn is digitale geletterdheid in onze basisschool  
binnen toekomstgericht onderwijs een heel belangrijk thema. De kinderen krijgen  
lessen in ICT en in groep 3 t/m 8 worden hun digitale vaardigheden met inzet van 
Chromebooks bovendien dagelijks geoefend. Dit jaar is er voor de ICT-ontwikkeling in 
groep 1/2 door onze stichting diep in de buidel getast door voor beide kleutergroepen 
een modern digibord met touchscreen aan te schaffen. Deze borden hangen sinds 
deze week in de lokalen te prijken. De leerkrachten kunnen prachtige lessen hierop 
geven, maar de kinderen kunnen ook zelf met deze borden werken, aangezien deze 
op hoogte verstelbaar zijn. Zo krijgt het ICT-onderwijs ook in de onderbouwgroepen 
een mooie impuls. 

 

 

Groep 6 creaties  

 



14 

 

KEN UW DORP    
 
In de maand december bent u van ons gewend om ons te zien op de kerstmarkt met 
het spel “ken uw dorp”. We tonen dan een aantal foto’s van Odoorn met een aantal 
vragen. Helaas gaat de kerstmarkt niet door en kunnen we elkaar ook niet treffen.  
Om toch de traditie hoog te houden hebben we de wedstrijd nu verplaatst naar de 
krant. Er volgen 10 foto’s met daarbij een vraag. Als u de antwoorden op deze vragen 
weet, kunt u die mailen naar redactie@odoorn.nu en dingt u mee naar hele leuke  
prijzen.  
 
Ook mag u de oplossing schriftelijk inleveren bij Harald Fluks aan de Iebeern 25. De 
prijzen die u kunt winnen zijn: een mooi gevulde boodschappentas ter waarde van 25 
euro van  COOP Schippers, een smulpakket van Bakkerij Joost ter waarde van 25  
euro en vier overheerlijke droge worsten van Koudenburg Vleesservice. 
 
Voorwaarde is dat u alle antwoorden in 1 mail en/of brief voor 12 december naar ons 
mailt of inlevert, zodat we de winnaars in december kunnen publiceren. We hopen op 
veel inzendingen net als op de kerstmarkt. Succes! 
 
 
 
 
 
    1: In welke straat staat de fotograaf? 
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     2: Aan welk pad staat dit bankje? 

 

 
        
      3: Waar staat dit “huisje”? 
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      4: Aan welke straat staat deze deur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      5: Van welk gebouw is dit de gevel? 
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      6: Aan welke weg staat dit kleine beeldje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
      7: Waar kan ik maar kort parkeren volgens deze steen?  
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         8: Aan welke straat staat de fotograaf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
       
          9:In welke straat vinden we het huis met deze naam?
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       10: Aan welke weg staat deze tank? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(alle foto’s van de prijsvraag zijn eigen foto’s) 

_____________________________________________________________________ 
 
KERSTBOMEN VOOR DE BUURT DIT JAAR NIET MEER TE BESTELLEN  
VIA DORPSBELANGEN    
 
De afgelopen jaren kon men per buurt kerstbomen bestellen via Dorpsbelangen.  
Vanaf dit jaar is dit helaas niet meer mogelijk. Tuincentrum Koudenburg sponsorde 
een deel en leverde jaarlijks grote bomen tegen een nette prijs keurig af in de buurten. 
Ook dorpsbelangen betaalde mee aan de boom waardoor de buurten tegen een  
geringe bijdrage de kerstbomen konden bestellen. Vorig jaar zijn de laatste grote  
maten bomen bezorgd. Koudenburg heeft geen grote  
bomen meer op voorraad.  
 
Wij kunnen geen grote kerstbomen meer inkopen en laten 
bezorgen voor een goede prijs. Vandaar dit besluit. 
De grote verlichte kerstboom bij de kerk komt er wel. 
 
Dorpsbelangen 
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Koudenburg vleesservice ! 

Helaas geen kerstmarkt dit jaar! 

Maar niet getreurd, bij Koudenburg vleesservice is het waar van alles gebeurd! 

Naast onze ambachtelijk gourmet schalen, rollades en leuke cadeau artikelen  

hebben we ook dit jaar weer een spetterende tassen actie speciaal voor de  

feestdagen. Anders dan vorige jaren moeten deze wel besteld worden omdat de 

markten dit jaar niet doorgaan. 

 

Tas gevuld met: gekruide varkens rollade van 750 gram 

                            2 Varkens haas 

                            4 Eigen gemaakte droge worsten 

                                     Voor maar  25.- 
Bestellingen kunnen voor maandag 21 december door gegeven worden op  

0591-513848/06-23692230  en afgehaald worden op Andries Diepenbrugweg 19 

Odoorn. 

www.koudenburgvleesservice.nl 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO 

 

 

 

 

Het is weer stil in het Klankholt.  
In afwachting van wat er  

komen gaat…… 

Ha-Ra staat voor: Puur natuur, al 50 jaar!  
 
Duurzaam, biologisch afbreekbaar, geen  
verborgen plastic, geen chemie, geen dierproeven!  

Niet alleen voor het schoonmaken en verzorgen van 
uw interieur, maar ook van uw huid!  

Voor een verzorgende en voedende  
gezichtsbehandeling, kunt u dus óók bij mij terecht  
(met inachtneming van de coronamaatregelen.)  
Gun uzelf een verwenmoment of geef het cadeau.  

Voor meer informatie of contact:  
Marion de Graaf  

Torenweg 6 7873BP Odoorn  
06-48514212  
mdg4.40@gmail.com 
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SPORTPARK EN AANVERWANT 

In het vorige nummer heb ik iets geschreven over de ontwikkelingen rond een (nieuw) 
sportpark in Odoorn. We hebben kunnen zien dat dit op zijn minst tot enige reuring in 
het dorp leidde, de slotsom was dat de gemeente een locatie-onderzoek zou gaan  
instellen, waarbij de huidige locatie, de locatie Dennenweg en eventuele andere  
locaties in het dorp aan de orde zouden komen. Daarbij is ook vanuit de gemeente 
aangegeven dat alle betrokkenen daarbij “meegenomen” zouden gaan worden.  
Ik begrijp dat u nieuwsgierig bent geworden hoe het nu daarmee staat, dat werd ik  
natuurlijk ook. Het is echter nogal stil geworden. Tot de betrokken partijen hoort zeker 
onze vereniging Dorpsbelangen. Bij de gesprekken met de betreffende  
sportverenigingen werd Dorpsbelangen al betrokken, dus ik heb daar maar eens  
informatie ingewonnen. Helaas, ook bij Dorpsbelangen is op het moment van schrijven 
van dit stukje nog niets bekend over dit onderzoek. Als privépersoon heb ik ook nog 
niets vernomen. De gemeente heeft toegezegd dat er in de maanden oktober of  
november meer bekend zou zijn over de opzet van dit onderzoek. Het kan dus nog.  
Ik kan mij voorstellen dat de beperkingen vanwege Corona hierbij voor praktische  
problemen zorgen, maar enige terugkoppeling zou toch wel prettig zijn. Dit betekent 
ook dat ik u over dit onderwerp eigenlijk geen actuele informatie kan geven. 
 
Inbreiding 
Toch is er in mijn beleving nog wel iets interessants aan de hand, hoewel ik niet  
precies kan  aangeven wat dit voor het dorp Odoorn betekent. De gemeenteraad heeft 
bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2021 unaniem een motie  
aangenomen, waarbij burgemeester en wethouders worden verzocht om in het  
voorjaar van 2021 de resultaten van een onderzoek te presenteren naar de  
mogelijkheden in alle dorpen van de gemeente om zogenaamde “inbreidingslocaties” 
te benutten. Met een verwijzing naar de behoefte aan woningen, zowel voor starters 
als voor ouderen, wordt het college min of meer opgedragen om op zoek te gaan naar 
plekken binnen de bestaande kom van de dorpen, waar woningbouw zou kunnen  
worden gerealiseerd. Er is daarbij onder meer gewezen naar de trend om op het  
platteland te willen wonen, de afstand naar het werk is, mede vanwege de coronacrisis 
en het thuiswerken minder belangrijk geworden. De gemeente wil daarop inspelen, 
bovendien geeft dit kansen om de leefbaarheid en de voorzieningen binnen de dorpen 
op peil te houden. Daarnaast geeft het jongeren de kans om te blijven en niet te  
vertrekken. 
 
Zoals gezegd, ik weet niet wat dit voor ons dorp kan of gaat betekenen, toch kan ik mij 
niet aan de indruk onttrekken dat het een met het ander te maken kan krijgen. 
Welke inbreidingslocaties ons dorp kent weet ik niet precies, maar er zal hier en daar 
in ons dorp best een perceel liggen waarop je woningbouw zou kunnen plegen. 
Daarbij zal de ene locatie met meer en de andere met minder enthousiasme worden 
ontvangen, mede afhankelijk van de belangen van eigenaren, omwonenden en andere 
belanghebbenden. Dat de Boshof bebouwd gaat worden ten kosten van alle daar 
staande bomen, acht ik niet waarschijnlijk, maar het is een optie als je het hebt over 
inbreiden. Zo kan ik er nog wel meer bedenken, maar het is niet aan mij om daarover 
te speculeren. 
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Wat in mijn beleving wel denkbaar is, dat ook het bestaande sportpark dan in beeld 
komt. Dat zou je een inbreiding kunnen noemen, waarbij een nieuwe sportpark aan 
de Dennenweg dan wel een uitbreiding is (maar weer niet van woningbouw). 
 
Kortom, er zijn soms ontwikkelingen die wat minder opvallen, maar die wel degelijk 
invloed kunnen hebben. Het is dus zaak om de ontwikkelingen te volgen. 
Als dorpskrant zitten we helaas niet dagelijks op het nieuws, maar we doen ons best. 
 
Theo Zondag 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 

NIEUWS UIT DE GEMEENTE POLITIEK 
 
Het CDA heeft een nieuwe fractie-samenstelling. Daarbij is ook communicatie  
aangepast. Graag willen we jullie kennis laten maken met onze nieuwe  
fractie-update. Deze verschijnt 1 keer per maand. Graag vernemen wij of u er prijs op 
stelt deze vaker te ontvangen. (fractiecdabo@gmail.com) 
 
Speciaal aandacht voor onze CDA Poll over afvalscheiding in  
de gemeente Borger-Odoorn. 

De fractie hoort graag de mening van inwoners. De hoeveelheid restafval in onze 
gemeente per inwoner is nu nog 100 kg. Dat hebben we in een aantal jaren flink  
terug gebracht. De landelijke doelstelling voor 2025 is 30 kg. Dat is nog een flinke 
uitdaging. Gemiddeld bevat een grijze container nog steeds veel groenafval 15%, 
papier 6%, plastic, metalen en drinkkartons 12%, glas 3%. Ook veel textiel 5%.  
 
Om de inwoners te stimuleren het afval nog meer te scheiden doet de gemeente een 
voorstel om het afval in de groencontainer gratis te maken. Het vastrecht zal hierdoor 
omhoog gaan. 

De fractie wil graag weten hoe de inwoners aankijken tegen deze tariefwijziging.  
Wat vind u?  Laat het ons weten door 
deze Poll in te vullen?  

Dat kan via deze link: 
https://tinyurl.com/afvalpollcda   
 

Namens de CDA fractie 
Margreet Wegman 
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REALISEREN NIEUW BEDRIJFSPAND VAN MECHANISATIEBEDRIJF  
MEIJERING 

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat er aan de Hoofdweg12a hard gewerkt wordt. 
Na verloop van een behoorlijk aantal jaren van voorbereiding zijn de contouren van 
het nieuwe bedrijfspand van Mechanisatiebedrijf Meijering nu zichtbaar.  
 
Het bedrijf is dealer van diverse gerenommeerde merken als onder andere Massey 
Ferguson tractoren en oogstmachines, Imants grondbewerkingsmachines,  
Visser aardappelinschuurmachines, Ocmis beregeningsmachines en Stihl  
tuinmachines. Het bedrijf is vanaf 2 april 1984 gevestigd aan de Hoofdweg 12 in  
Klijndijk, eerst in het achterhuis van de huidige woonboerderij. En in 1990 werd er 
een nieuw bedrijfspand gebouwd, maar inmiddels zijn de activiteiten zo toegenomen 
dat meer bedrijfsruimte noodzakelijk is. 
 
Het huidige pand wordt opslagruimte en in het nieuwe pand, nu op een zichtlocatie, 
komen naast showroom en winkel, een magazijn en een goed geoutilleerde moderne 
werkplaats voor onze gedreven en vakbekwame monteurs. Inmiddels werken er tien 
mensen en op de website staan nog twee van de vier niet vervulde vacatures voor 
een gedreven verkoper/vertegenwoordiger en een vakbekwame  
magazijnmedewerker. Wie weet solliciteren er op deze wijze via de dorpskrant nog 
twee toekomstige werknemers.  
 
Even terug naar het jaar 2010 
Al weer een hele tijd geleden hebben Jan en Renate Vleems hun boerderij verplaatst 
naar de Zijtak 9. Daardoor kwam hun oude boerderij, de opstallen en een stuk grond 
aan de Hoofdweg  8 te koop. Denkend aan het gezegde “ Buurmans grond komt 
maar één keer te koop”, werd de eerste stap op het gebied van uitbreiding gezet. We 
zijn nu al een aantal jaren verder en de boerderij heeft plaats gemaakt voor de  
prachtige woning van de familie Paas. Op het adres is Handelsonderneming Paas 
gevestigd. 
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Een deel van de grond kon Mechanisatiebedrijf Meijering aankopen en daarop wordt 
nu het nieuwe bedrijfspand gebouwd. Het ontwerp van het bedrijfspand komt van de 
tekentafel van architect Jan Willem de Reus, werkzaam bij het bedrijf KR8 Architecten 
in Borger. Het pand wordt gebouwd door Mulder Hallenbouw uit Ter Apel. 
 
Met veel aandacht voor de omgeving en in overleg met de welstandscommissie is het  
ontwerp van een klimaatneutraal bedrijfspand tot stand gekomen. Naar verwachting 
zal het  komende zomer in gebruik kunnen worden genomen. Er is een grotere  
showroom voor trekkers en landbouwmachines. Maar er is ook een aparte afdeling 
Tuin en Park Techniek voor particulieren en de professionele sector. Kom t.z.t. gerust 
eens een kijkje nemen in de Stihl-shop voor kettingzagen, robotmaaiers, zitmaaiers, 
loopmaaiers, accumachines, trimmers, bosmaaiers, heggenscharen etc. 
 
Andere ontwikkelingen 
Inmiddels werken de drie zonen Laurens (31 jaar), Matthijs (29 jaar) en Joost (26 jaar) 
ook in het bedrijf en zij zullen in de loop van de tijd het bedrijf met zijn drieën  
voortzetten. 
_____________________________________________________________________ 

OPBRENGST STATIEGELDACTIE VOOR HEIDEBLOEM 

 

Op 13 november jl. nam de toneelvereniging “De Heidebloem” een cheque in  
ontvangst ter waarde van 989,80! Een hele mooie opbrengst bijeengebracht door het 
winkelende publiek en de COOP. Iedereen enorm bedankt voor deze gulle donatie. 
Helaas kunnen we u dit seizoen niet vergasten op een heerlijke toneelvoorstelling. We 
hopen dat we u spoedig weer kunnen zien en u kunnen trakteren op een heerlijk 
avondje uit. 
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BESTE VRIJWILLIGER 
 
Het jaar 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Het coronavirus stak de 
kop op en heeft een grote impact op onze samenleving. Om verspreiding tegen te 
gaan zijn veel maatregelen genomen die iedereen raken en waardoor veel sociale 
activiteiten niet meer mogelijk zijn.  
 
Ook de uitreiking van de vrijwilligerswaardering 2019 hebben we helaas moeten  
annuleren. Niet alleen omdat de feestelijke  bijeenkomst die we hiervoor hadden  
gepland, niet kon doorgaan vanwege het virus. De horeca moest noodgedwongen 
sluiten. De bonnen voor een heerlijke kop koffie met iets lekkers konden nergens 
worden ingeleverd.  
 
We hoopten dit later in het jaar te kunnen inhalen. Maar helaas is het virus nog 
steeds actief waardoor een uitreiking zoals we voor ogen hadden nog steeds niet 
mogelijk is.   
 
Maar van uitstel komt geen afstel. Want wat we ook niet vergeten is al het goede 
werk en de belangeloze inzet van alle vrijwilligers in onze gemeente. We waarderen 
dat heel erg en realiseren ons dat we zonder die inzet veel minder voor onze  
inwoners kunnen doen en organiseren. 
 
Daarom hebben we, in overleg met de ondernemers, besloten om de bonnen voor 
2019 volgend jaar alsnog uit te reiken. We doen dat tegelijk met de bonnen voor 
2020. Ben jij in beide jaren aangemeld voor de vrijwilligerswaardering, door de  
organisatie waar jij vrijwilligerswerk doet? Dan krijg jij dus twee waarderingen van 
ons.  
 
We hopen dat volgend jaar iedereen weer veilig en gezellig van een versnapering bij 
onze lokale ondernemers kan genieten.  
 
Nogmaals heel hartelijk dank voor jouw inzet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Niek Wind     Renee Schnakenberg 
Wethouder     Coördinator VIP! Borger-Odoorn 
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IK ZOEK 

Ik ben op zoek naar mensen, die personen op foto’s hieronder herkennen uit de  
periode maart-december 1945. Zij verbleven in deze periode tijdelijk als  
evacuees/vluchtelingen in de provincie Drenthe. Hoogst waarschijnlijk zijn  
grootmoeder en de kinderen ondergebracht op een boerderij. Uit het archief van het 
Nederlandse Rode Kruis kwam een correspondentie adres naar voren waar  
grootmoeder post heeft opgehaald of gebracht.  

Dit adres was: J 165 te Drouwenermond. Eén van de kinderen op de foto, is mijn  
inmiddels overleden vader Kees. Ik heb in 2003 een boek over zijn jeugd  
geschreven, maar kon maar geen informatie vinden over die 9 maanden uit zijn  
leven. Ik heb het adres (de boerderij ) in de provincie Drenthe waar grootmoeder en 
de kinderen waren ondergebracht niet kunnen vinden. Ik kon het niet loslaten en ben 
dit jaar (2020) opnieuw gaan zoeken en graven naar het antwoord.  
 
Het is een allerlaatste poging om dit stukje alsnog duidelijk te krijgen. Kunt u mij  
helpen, dan mag dat rechtstreeks naar mij: hennypeijnenburg@home.nl of  
06 11321663. Wilt u liever anoniem iets kwijt dan kan dat per post:. 
Concordialaan 21, 5223 ZL te ‘s-Hertogenbosch. Ik ben u dankbaar voor elke 
(kleine) informatie!  

Henny Peijnenburg  
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CARBIDSCHIETEN TEAM ODOORN AFGELAST  

Beste Oringers, 

De dagen worden korter, en de nachten koud en guur. Dit brengt ons dichter bij de 
laatste dag van het jaar, gezellig op anderhalve meter rond het vuur. 

Deze laatste dag van het jaar wordt normaal gesproken gebruikt om traditiegetrouw 
het oude jaar uit te luiden met doffe knallen en veel gezelligheid! We hebben  
hedendaags te maken met een aangescherpt beleid. 

Wat ooit begon met een paar jonge Oringers die het toch wel erg spannend vonden 
om met melkbussen het oude jaar uit te knallen, is dit jaar door de huidige 
maateregelen helaas komen te vervallen. 

Helaas moeten we de traditie tijdelijk pauzeren, maar hopen we volgend jaar samen 
met u en de sponsoren het jaar opnieuw te eren. 

Normaal gesproken komen we bijeen in grote getalen, dat kan nu niet en dat is flink 
balen.  
 
Blijf gezond, en heb plezier.  
Al is het op een andere manier!  
 
Alvast de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar!  
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LEZEN EN VOORLEZEN (145) 
 
Naar aanleiding van Marieke Smitshuis, De koning van de flat, Amsterdam 2020 
 
Marieke Smitshuis is een tamelijk nieuwe ster aan het firmament van de schrijvers 
van jeugdboeken in Nederland. Ze kan er wel wat van, het schrijven voor de jeugd. 
Ze won ook al een prijs voor haar boeken over Lotte en Roos. Als je haar boeken 
nog niet kent zou ik snel met lezen beginnen, dan krijg je een mooie kerstvakantie in 
het vooruitzicht. 
 
Leven in een flat. 
Dat doen de beide jongens, Mustafa (Moes) en Boele, die van alles meemaken in die 
flat. Mustafa is een jongen uit Marokko, Boele is van Nederlandse afkomst.   
Omdat ze vrienden zijn trekken ze altijd samen op. In het boek staan 45 ‘stukjes‘ 
over alles wat de jongens meemaken, bedenken of ervaren. De teksten zijn  
verdeeld over de gebieden waarover hun leven zich voltrekt in de schooljaren en in 
de vakantieperioden. Soms maken ze akelige dingen mee, bijvoorbeeld in het  
verhaal over ‘een vader voor Boele’ (pagina 174-179). Daarin gaat het over  
discriminatie tussen jong en oud. Het verhaal over Sinterklaas “Wie kent hem niet ?” 
sluit daarbij aan (pagina 223-229). 
 
Soms maken ze grappige dingen mee, bijvoorbeeld in het verhaal “De geluksvogel”.  
Van de manier waarop een vaas wordt verkocht, word je vrolijk. En wat dacht je van 
een tocht met je opa over het strand ‘Boele schreeuwt het uit van de pret’; dit is zo 
leuk! (pagina 173) Je kunt als lezer uit zo’n groot aanbod gemakkelijk je favoriete  
verhaal kiezen. 
 
Mijn keuze is verhaal nummer 34 op pagina180. De titel: “Getrouwd met een geit”. 
Als de juf gaat trouwen met de meester geven Boele en Moes het bruidspaar een 
geit, die Bertje heet. Hoe zou het gaan met zo’n levend cadeau? 
 
Marieke Smitshuis schreef een prachtig verhaal over de koning van de flat. (zie  
pagina 200--204) Op pagina 243 bedankt de schrijfster een aantal mensen (jong en 
oud) voor de hulp die ze gaven bij de bruiloft. Wat mij betreft kan Marieke een  
volgende prijs krijgen voor dit fraaie boek. Met tekeningen van Marieke van  
Ditshuizen. 
 
                                                                                                               
Berend  Boekman      
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BIBLIOTHEEKNIEUWS NOVEMBER 2020 
 
Zelf zoeken in de bibliotheek weer mogelijk 
Vanaf donderdag 19 november vervalt de  
tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen voor 
de bibliotheken. Je bent dan weer van harte welkom om zelf te zoeken in de  
bibliotheken. Er worden verder geen activiteiten georganiseerd met  
uitzondering van de Klik&Tik en Digisterker cursussen. Deze vinden plaats buiten 
de openingstijden van de desbetreffende bibliotheek. Daarnaast is het niet mogelijk 
om gebruik te maken van faciliteiten als leestafels, werkplekken en de  
koffie/theevoorziening. 
 
Mondkapjesplicht 
Vanaf 1 december is de mondkapjesplicht ook van toepassing voor de 
bibliotheken. Als je langskomt voor het lenen van boeken e.d. vragen we je om 
rekening te houden met onze maatregelen. Wil je nog even weten welke dat zijn? 
Ga dan naar: www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus. Hier vind je ook de actuele 
openingstijden. 
 
Tip 
Als je naar de bibliotheek gaat, vergeet dan niet het Nederland Leest-boek  
Het zwijgen van Maria Zachea mee te nemen. Gratis zolang de voorraad strekt.  
______________________________________________________________ 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 

 
Hammeersweg 20 Odoorn (1970) 


