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35e jaargang no. 2 

Oktober 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 
 
Zondag 13 november is er om 10.00 een dienst met Helene Westerik.  
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 
 
Maandag 31 oktober    Verkoop afgeschreven boeken in de  
       bibliotheek 
Maandag 31 oktober 14.00 uur  Digitaal café  in de bibliotheek Odoorn 
Vrijdag 4 november 09.00 uur   Inloopochtend voorschool De Weiert 
Dinsdag 8 november  13.30 uur  Lezing en breintraining in de Bibliotheek 
Woensdag 9 november 10.00 uur  Voorleesuurtje in de Bibliotheek 
Zaterdag 12 november 20.00 uur  ODO in de Hervormde Kerk in Odoorn 
Woensdag 16 november 14.30 uur  Pietenmiddag in de Bibliotheek 
Zaterdag 19 november 10.00 uur  Aankomst Sint Nicolaas  
Dinsdag 29 november 19.30 uur  Voeding voor het vitale brein in de  
       bibliotheek 
Dinsdag 13 december 17.00 uur  Kerstmarkt 
 
AFVALKALENDER 2022 november 
1 november restafval, 8 november gft, 12 november oud papier,15 november plastic, 
22 november restafval, 29 november gft  

Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  
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VAN DE REDACTIE 

Ieder maand schrijven wij, de redactieleden, om de beurt een stukje op deze plek.  
Deze keer mag ik zo vrij zijn mijn gedachten met u te delen. Ik wil u graag al laten  
weten dat ik na deze 35

ste
 jaargang ga stoppen met het penningmeesterschap van de  

dorpskrant en ook de redactie zal verlaten. Ik heb het altijd met heel veel plezier  
gedaan.  
 
Na ruim 7 jaar wil ik graag andere dingen gaan doen. Toen ik er aan begon was het 
voor mij een mooie gelegenheid om het dorp, wat toen nog nieuw voor me was, te l 
eren kennen. Ik had hier in Odoorn immers mijn liefde gevonden. En dat is gelukt! In-
middels woon ik er al weer een paar jaar met veel plezier.  
 
Het dorp biedt  
volgens mij heel veel mogelijkheden. Het is echter wel vaak een kwestie van de  
schouders eronder. Toch zien we veel dingen uit de dorpen verdwijnen, zo ook hier in 
Odoorn. Ik wil graag dan ook iedereen oproepen om mee te doen met vrijwilligerswerk. 
Het maakt niet uit wat. Er is genoeg te doen. Kom bij de redactie van de dorpskrant,  
ga oud papier ophalen, doe mee met de landelijke opschoondag, help mee bij Podium 
Odoorn als je van cultuur houdt. Kortom er is genoeg te doen. Je steunt hiermee het 
dorp en echt…. het is gewoon vreselijk leuk. En het mes snijdt aan twee kanten, want 
je helpt ook het dorp.  
 
Bert van der Lit 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 18 november 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 13 november 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  
 
Geen nieuw geborenen 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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DAG LEZER   
 
U weet hoe mijn dag begint. De krant met kruiswoordpuzzel en koffie. Daarna mijn 
ochtendwandeling. Dat houdt kwiek en fit. Op vakantie heb ik daarvan veel voordeel. 
Het leven op de camping valt mij daardoor licht. Denk ik. Al word ik wel een jaartje 
ouder. Ieder jaar maar weer. Er lijkt geen eind aan te komen. Wel worden spieren en 
leden strammer.  
 
Een paar jaar geleden kochten we een vouwwagen. Vakantie houden is vouwen en 
ontvouwen geworden. Het dient het gemak. Ook bij de huidige zomertemperaturen is 
verblijf in onze vouwwagen aangenaam te noemen. Een caravan willen wij nog niet. 
Winterstalling vonden wij bij een boer in een naburig dorp. Na thuiskomst van onze  
vakantiereis brengen we de vouwwagen naar waar vroeger de koeien loeiden.  
 
Wij zijn vaak meermaals en soms langer weg. Vaak al in het voorseizoen. Al met  
Pasen worden wij onrustig. Voorpret. Proefkamperen. Werkt alles. Zijn er zaken stuk 
of ontbreken dingen. Zo hebben wij rustig de tijd om maatregelen te treffen en  
eventuele nieuwigheden op kampeergebied uit te testen. Dit voorseizoen  waren wij in 
Dokkum, Otterlo, Alkmaar en bij Tubbergen.   
 
Voor onze echte vakantie kozen wij zes weken Zuid Frankrijk. Wij kampeerden in de 
Dordogne. Het was er mooi.  
 
De puberzoon van een vriend was bereid geweest tegen redelijke vergoeding op ons 
huis te passen, het gras te maaien en poes en moestuin te verzorgen. Men maakt zich 
dan geen zorgen over have en goed. 
 
Thuiskomst  
 
Toen wij ons tuinpad kwamen opgereden 
Dat schier bleek overwoekerd door het gras 
Hingen de kamerplanten voor het glas 
Verdorstend langs hun potrand naar beneden 
 
In onze groentetuin bleek het gewas 
Aan uitdroging en onkruid overleden 
Elk onderhoud bleek consequent verleden 
Door onze goedbetaalde huisoppas 
 
Achter de voordeur kranten van zes weken 
In huis de geur van een verstopt toilet 
Waardoor wij ons weer in Zuid Frankrijk waanden 
 
Met in de keuken de frituur vol vet 
Daar bleek een nieuw vorm van leven gaande 
En waren maden aan hun feestbuffet 
 
Gezienus Omvlee 
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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. 

Hier het recept van Janny Eefting,  

CAPTAINS DINNER 
Een keer gezellig met een groepje eten? Altijd een succes. Voor elk wat wils. 
 
Benodigdheden: 

Kapucijners:   

- jonge kapucijners gebruiken) 

- 1 blik voor 2 personen 

 

Vlees: 

- Pekelvlees (dunne plakken laten snijden) 

- Slagersworst 

- Gelderse worst of Unox 

- Knakworstjes 

- Rundergehakt in tomatensaus (uien bakken, daarna gehakt er door braden,  

  gepelde tomaten en een fles Italiaanse saus toevoegen) 

- Gehaktballetjes (gehakt kruiden met nasikruiden, kleine balletjes draaien,  

  dan bakken) 

- Blokjes salami 

- Spekjes (apart uitbakken) 

 

Diversen: 

- Krieltjes (eerst koken, daarna bakken) 

- Hard gekookte eieren 

- Rauwe uitjes 

- Zilveruitjes 
- Amsterdamse uien 

- Augurken 

- Zure bommen 

- Paprika's in zuur 

- Gemarineerde teentjes knoflook (in potje) 

- Olijven in plakjes 

- Kappertjes in het zuur 

- Rode bietjes (HAK) 

- Verse ananas 

- Bananen 
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- Appelmoes 

- Geraspte kaas 

- Parmezaanse kaas 

- Geroosterde pijnboompitjes 

- Mosterd 

- Piccalilly 

 - Mayonaise of slasaus 

 

Komkommersalade: 

komkommer yoghurtsalade met knoflook:  

een komkommer schillen, in de lengte halveren en de zaadjes eruit scheppen.  

Een sausje roeren van 2 eetlepels zure room, 2 eetlepels yoghurt,  

½ teentje knoflook uit de pers, 1 theelepel Provençaalse kruiden, peper uit de  

molen. Het sausje door de komkommer scheppen. 

 Tomaten en cherrytomaatjes 

  

Paprikasalade: 

1 pot rode paprikasalade laten uitlekken en er 1,5 eetlepel kappertjes en  

 2 eetlepels peterselie doorscheppen. 

Janny Eefting 
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DUITSE HAMBURGERS (RECEPT VOOR 4 PERSONEN)  

Bereidingswijze: 
 
 1. Breng de zuurkool in een pan met een scheutje water aan de kook.  
     Laat de deksel op de pan en kook de zuurkool in ongeveer 20 minuten gaar.  
 2. Bak de broodjes volgens de bereidingswijze op de verpakking.  
 3. Pel en snijd de uien in niet al te dunne ringen. Verhit een scheut olie in de    
     pan en bak de uienringen op laag vuur in circa 10 minuten bruin en zacht.   
     Breng op smaak met een beetje zout en (versgemalen) peper.  
 4. Verwarm de grillpan voor.  
 5. Pel en snijd de knoflook fijn.  
 6. Meng in een kom het gehakt, de knoflook, basterdsuiker, ei en het paneer  
     meel goed door elkaar. Maak er met vochtige handen vier hamburgers van.  
 7. Bestrijk de hamburgers met olie en grill ze in de grillpan in ongeveer  
    10 minuten gaar.  
 8. Meng de honingmosterd met de mayonaise.  
 9. Snijd de broodjes doormidden.  

Serveren : 
10. Leg de onderkant van de broodjes op een bord en schep er zuurkool op.  
11. Leg er een plakje ham, een hamburger en een lepel gebakken uienringen    
      op.  
12. Schep er honingmosterdmayonaise op en leg het kapje van het broodje    
      erop.  

Ingrediënten:  
 
- 400 gram zuurkool  
- 4 kaiserbroodjes  
- 4 uien  
- 1 teentje knoflook  
- 400 gram rundergehakt  
- 1 el bruine basterdsuiker  
- 1 ei  
- 20 gram paneermeel  
- olijfolie om mee te bakken   
- 2 el honingmosterd  
- 1 el mayonaise  
- 4 plakjes ham  
- extra nodig: grillpan en satéprikkers                                                   (eigen foto) 

Tip:  
Vervang het rundergehakt door een vegetarische variant of een vega burger. 

Dit recept is ingestuurd door Jessica Trip. 



7 

 

KABOUTERBOS ODOORN  
 
Graag willen wij jullie informeren over een nieuw initiatief in Odoorn. 
Wellicht heeft u al gehoord over dit initiatief. Hieronder leggen we uit waar we mee 
bezig zijn en wat de bedoeling is. 
 
Het idee voor Kabouterbos Odoorn is ontstaan vanuit een voorbeeld elders in het land. 
Het betreft de inrichting van een kleinschalig educatief kabouterbosje in de directe  
omgeving van de (peuter/kleuter)school. De materiaalkeuze is voornamelijk duurzaam 
hout. Ook hebben we op maat gezaagde boomstammetjes die als kabouter worden 
geschilderd. Een bijzonder aspect is het educatieve karakter dat we nastreven. Het 
streven is de inrichting zodanig te maken dat de peuters/kleuters er ook van leren. Er 
zullen een tiental thema’s worden uitgewerkt (tellen/cijfers, letters, bomen, dieren,  
muziek, vogels, beroepen, vervoermiddelen, fruit en weer/jaargetijden). Per thema  
verwachten we ongeveer 10 kabouters te plaatsen. De kabouters en objecten hebben 
een grootte tussen 20 en 70 cm. 
 
De doelgroep zijn de peuters en kleuters. Naast aandacht voor sprookjes willen we het 
buiten spelen stimuleren/enthousiasmeren. Voor juffen/meesters, ouders en  
grootouders en de (klein) kinderen is het een mooie ontmoetingsplek om in alle rust en 
onschuld de sprookjes te beleven.  
Het kabouterbosje wordt gesitueerd in het bosje langs/tussen het Ab Pankoekpad en 
de Dennenweg te Odoorn. De gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven. 
De voorbereidingen zijn in volle gang en verkeren zo langzamerhand in een  
afrondende eerste fase zit. De officiële opening zal zo spoedig mogelijk in het nieuwe 
jaar plaatsvinden. Nader bericht volgt. 
 
Kabouterbos Odoorn is een initiatief onder auspiciën van Dorpsbelangen Odoorn, 
De commissie Kabouterbos Odoorn bestaat uit: 
Sanne Kraster, Marcella Rengers, Geesje Timmermans, Ronald Mones en Rudi Eding 
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BURENDAG 2022 

Zaterdag 24 september werd burendag 2022 uitbundig gevierd in Langhieten 2.  

Dit jaar werd er flink uitgepakt met een heerlijke BBQ. De tent was opgezet vanwege 
de weersverwachting, maar gelukkig bleef het droog. We hebben gezellig met  
elkaar bij gekletst en kennis gemaakt met een aantal nieuwe buren. 

Voor de kinderen hadden we een gigantische stormbaan geregeld, die het hele 
weekend mocht blijven staan. Dat was natuurlijk geweldig. 

Daarnaast was er vers gemaakte popcorn en konden de kinderen zelf "slush puppy" 
pakken.  

Al met al een geslaagde burendag! Het was weer een mooie start voor een jaar met 
veel leuke activiteiten in het vooruitzicht! 

Speeltuinvereniging Langhieten 2  
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INLOOPOCHTEND VOORSCHOOL: DE WEIERT  
 
Lijkt het je leuk om te komen spelen op de voorschool?  
Kom dan met je ouder(s)/verzorger(s) kennismaken op  
 
vrijdag 4 november van 9.00 tot 10.00 uur. 
Adres: De Goorns 28, Odoorn, ingang voorschool via de Irisstraat. 
 
Deze ochtend zijn de peuters van de vrijdaggroep aanwezig. Wees welkom en maak 
het reilen en zeilen op de voorschool zelf mee. 
 
Tevens is deze ochtend bedoeld voor ouders/ verzorgers, opa's en oma's, buren en 
vrienden, ook van de peuters die al op de voorschool zitten. 
 
We maken er een gezellige ochtend van! 
 
Over de voorschool 
 
Voor wie? 
Peuters van 2 tot 4 jaar. 
 
Wanneer? 
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 - 12.15 uur.  
U kunt twee, drie of vier dagdelen afnemen naar keuze. 
 
Wat? 
 
Een gevarieerd aanbod aan activiteiten die de ontwikkeling van uw peuter stimuleren 
met behulp van het VVE programma Uk en Puk. 
 
Waar? 
 
In een lokaal van Obs de Weiert, hierdoor kunnen we veel samenwerken met de  
kleuters en gebruik maken van de faciliteiten van de basisschool. 
 
Kijk voor meer informatie op www.peuterkidz.nl 
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 JEU DE BOULE ODOORN LEEFT 
        
In de dorpen zie je de laatste tijd 
veel verdwijnen. Dat zagen we ook 
aankomen voor de jeu de boules 

baan in Odoorn. De baan was  
nauwelijks meer zichtbaar onder een 
laag onkruid op zowel de baan als 
de bestrating er omheen.  
 
Ik trok me dat aan en vroeg hier in 
de dorpskrant of er nog wel  
geïnteresseerden waren. Daar kreeg 
ik positieve reacties op. Samen met 
een aantal vrijwilligers hebben we de 
schouders er onder gezet om de 
baan op te knappen en van de  
ondergang te redden. Financieel gesteund door Dorpsbelangen Odoorn. En in plaats 
dat de baan verdween zien we nu weer een mooie goed bespeelbare jeu de boules 
baan.  

 
Op zondag 9 oktober jongstleden  
hebben we de baan weer feestelijk in 
gebruik genomen. En de opkomst was 
super! Op een gegeven moment  
waren er een 50 tal mensen die het 

spel wel wilden spelen. Het spel leeft 
dus wel en we hopen nu zeker dat alle 
inspanningen niet voor niets zijn  
geweest. Maar gezien de reacties heb 
ik daar alle vertrouwen in.   
 
 
 
 

Mocht u zelf ook geïnteresseerd zijn om eens te spelen, mag u zich bij Henk Opstelten 
aanmelden. U kunt dan in een groepsapp opgenomen worden zodat u weet wanneer 
en wie er speelt op de baan. Het telefoonnummer van Henk is 06 534 600 10 
 
Bert van der Lit 
 
(eigen foto’s) 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO:  
 
12 november: Concert in de Hervormde  
Kerk Odoorn 
 
Zoals eerder aangekondigd zullen we over een paar  
weken een concert geven in de fraaie kerk in Odoorn.  
Er wordt intensief gerepeteerd en we hebben weer mooie  
stukken geselecteerd, bekende pop-en rockmuziek maar 
ook sfeerstukken met een verhaal. Kortom, gegarandeerd  
luisterplezier.  
 
Plaats:  de Hervormde Kerk in Odoorn 
Deur open:  19.30 uur 
Aanvang:  20.00 uur 
Entree:  5 euro 

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 u) in het 
Klankholt aan de Hammeersweg 21 in Odoorn. 
_____________________________________________________________________ 
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REDACTIELEDEN DOOR DE JAREN HEEN, NU LINDA RENGERS 

Vanaf 2012 woon ik in Odoorn. Niet onbekend omdat ik in Valthe ben geboren en  
opgegroeid, maar toch zocht ik een manier om het dorp, nu ik er woonde, beter te  
leren kennen. Dat werd Oes Dörp. Amper gesetteld in Odoorn zag ik een oproepje 
voor een redactielid, kort daarna ben ik gestart. Gewaardeerd dorpskrantje, leuke 
groep mensen, ik had het snel naar m’n zin. Ik heb interviews afgenomen met lokale 
ondernemers, en zorgde ook voor input vanuit school, de kinderopvang en de  
gymvereniging. Elke maand vergaderen en nazitten tot in de late uurtjes, af en toe de 
kopij verzamelen en het boekwerkje in elkaar zetten. Dat laatste ging bij mij niet altijd 
zonder slag of stoot.  

Ik viel wel met mijn neus in de boter want direct toen ik startte, vierden we het 25 jarig 
bestaan. De ideeën lagen er al, waaronder het Oringer Ommetje. Ik vond laatst het 
boekje nog weer terug in mijn kast. Een blijvend aandenken.  

Naast redactielid was ik in die jaren penningmeester. Nou, dan weet je het wel. Ik wist 
op een gegeven moment precies wie ik achter de broek aan moest zitten. Maar  
uiteindelijk kwam het altijd goed. Ik heb in ieder geval nooit een deurwaarder hoeven 
inschakelen.  

Na 3,5 jaar heb ik het stokje overgegeven. Ik kreeg een andere baan, het werd me te 
hectisch. Telkens als ik Oes Dörp nu in mijn brievenbus vind, denk ik nog weer terug 
aan die jaren in de redactie. Voor het merendeel zit dezelfde groep er nog, en dat zegt 
toch wel wat. Ik hoop dat ze het nog heel lang gaan volhouden.  

Linda Rengers 
(eigen foto) 
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AANHANGERVERHUURDRENTHE.NL 

Op een alweer enigszins herfstachtige avond sprak ik met Joanne en Marnix Jager in 
hun prachtige klassieke woning aan de Hoofdstraat, tegenover de Oringermarke.  
Zij zijn de personen achter aanhangerverhuurdrenthe.nl, een van onze adverteerders. 
De eerste vraag die in je opkomt is dan; hoe kom je, als particulier, op het idee om 
aanhangers te gaan verhuren? Het antwoord was wél en niet verrassend, volgens 
Marnix kwamen ze er op enig moment achter dat hun eigen aanhanger vaker niet dan 
wel voor hen zelf beschikbaar was, omdat die voortdurend was uitgeleend.  
“Jan en alleman” had de aanhanger in gebruik! Dat kon slimmer. 
Er is dus wel animo voor! 
 
Ze begonnen de verhuur met twee aanhangers, inmiddels zijn dat er drie. Het gaat 
daarbij om open en dichte (met een huif) aanhangers en kleine en grote 
(tandemasser) 
De verhuur is een “hobby” van beide, in het dagelijks leven is Joanne HR adviseur bij 
Astron in Dwingeloo (ook bekend van het LOFAR- project in onze buurt) en Marnix 
werkt bij Alliander, de beheerder van grote netwerken van kabels en leidingen voor 
gas- en stroomtransport. Alliander is vrijwel overal in Nederland actief, behalve in 
Groningen en Drenthe. 
De charme van de verhuur zit hem vooral in de verhalen van de huurders, de mensen 
vertellen graag wat ze gaan doen met de aanhanger. Gek genoeg komt een groot 
deel van de clientèle uit het westen des lands, verhuizingen van daar naar hier is 
blijkbaar een deel van de markt. 
Maar, er zijn ook lokale klanten met de aanhangers naar Zwitsersland, Duitsland en 
Frankrijk geweest. Er is zelfs een klant die een half hunebed heeft verhuisd op de 
grote aanhanger. 
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Daarnaast verhuizen ouders hun kinderen naar een kamer in de grote stad, om ze  
vervolgens een drietal maanden daarna terug te verhuizen. Mensen brengen hun 
huisraad naar de camping, anderen raken enorm in de stress vanwege files als de 
aanhanger nog op tijd terug moet. Het is een beetje hollen of stilstaan, het leukste is 
de aanloop en de verhalen van de huurders. 
 
Formeel zijn de afhaal- en terugbrengtijden tussen 08.00 uur en 20.00 uur en zijn ze 
zondag ’s gesloten, maar er is enige flexibiliteit. Eigenlijk vinden ze dat ze een zekere 
regiofunctie hebben, ze dragen een steentje bij aan het voorzieningenpakket van deze 
gemeente/dit dorp. Het belangrijkste vinden ze eigenlijk dat het geheel behapbaar 
moet blijven, ze hebben naast hun 3 aanhangers uiteindelijk ook nog drie zonen  
(dat moet op toeval berusten!!). 
 
De rest van de informatie is te vinden op de bijbehorende website:  
aanhangerverhuurdrenthe.nl 
 
Theo Zondag 
(eigen foto’s) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

HEJ ‘T AL HEURD? 
 
Aj de dörpskrant leest, hej gien internet of zo neudig um wat gewaar te worden.  
Junior 2, oet de column Meijering Mekkert,  
kun in Zwolle gien visboer vinden, schreef zien moeder in heur leste stukkie. 
Bij de redactie kwam de volgende reactie van Christoffer Scholte binnen:  
De visboer in Zwolle staat op het Lubeckplein. Vlak bij Brains en het stadskantoor.  
In elk geval op woensdag zover ik weet. De ene dag in de week dat ik daar voorlopig 
verblijf.  
 
Dat is nog ies info waoj wat met kunt. Toch?  
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PIETERPAD 2.0 
 
26 juli 2021, staak de zoektochten!!! We zijn weer boven water. Ja, het was een barre 
en helse tocht, maar we hebben het gered. Etappe 16 van het Pieterpad is weer in de 
pocket. Samen met Arjen meer dan 25 kilometer gewandeld. En dan hebben we het 
alleen nog maar over de officiële kilometers. Vanaf onze B&B naar het startpunt en 
met het stuk terug naar de auto hebben we de 28 kilometer ruimschoots aangetikt.  
Er zijn mensen die vinden dat we die laatste kilometers niet mee mogen tellen, maar 
vertel dat mijn voeten maar eens.  
 
De dag begon vroeg en niet geheel vrijwillig. En dat lag niet aan de prima avond 
ervoor. De B&B van Willem en Yvonne is gevestigd op een boerderij. Helemaal leuk en 
gezellig behalve die waardeloze haan. Begint om 5 uur in de ochtend de nieuwe dag 
aan te kondigen. En omdat we toch nog in de Achterhoek waren, moest ik meteen 
denken aan dat fantastische nummer van The Spitfires. De haan is dood, de haan is 
dood! Nog maar ff blijven liggen en rond 8 uur ontbijt bij de koeien. Hoe leuk is dat? 
 
Ik kwam Willem rond kwart over 5 al ff tegen toen ik naar de wc moest. Waarschijnlijk 
had Willem hetzelfde idee met betrekking tot de haan, want veel meer dan wat  
gemompel kwam er niet uit. Maar wie weet lag dat ook wel aan het feestje. Tijdens het 
ontbijt was meneer overigens weer goed gemutst. Er waren nog 2 stellen in de  
B&B aanwezig en toen we met z'n allen aanwezig waren begon Willem met de  
aardrijkskunde les. De inhoud van de les komt later aan bod. Ik vraag me overigens  
af of dit een spontane actie van hem was of dat iedere gast dit te horen krijgt. 
 
Na het ontbijt trokken we onze wandelschoenen aan voor de langste etappe op de  
route. Maar liefst 24 kilometer volgens het boekje. Schoonloo naar Sleen is overigens 
even lang, maar die hadden wij in 2en gehakt. Nu dus alles in 1 keer! Braamt lieten we 
al snel achter ons en direct na de start gingen we de bossen in. Lekker, want ook al 
was het vroeg, het was warm. Geen wolkje aan de lucht en een fel brandende zon.  
De schaduw van de bomen was dus meer dan welkom. Het werd meteen pittig, want 
we moesten klimmen. Vooral de 3e klim net na het 1e uur was steil. Maar eenmaal 
boven was er een prima beloning. Een uitkijktoren met vrij zicht over de gehele  
omgeving. Schitterend! Nog wel ff 104 treden omhoog met tegenstribbelende kuiten, 
maar het was de moeite meer dan waard. 
 
Net na de start van de etappe ontmoetten we een stel van begin 50 die net als wij ook 
richting Millingen gingen. Gedurende de dag zijn we ze meerdere keren tegen  
gekomen. Leuke mensen, maar met iets meer wandelervaring. Ze waren een paar  
dagen ervoor in Vorden begonnen liepen nog een aantal dagen door. Maastricht  
gingen ze deze week waarschijnlijk net niet halen, maar ik vind het knap. Na 2 dagen 
vind ik het al wel ff prima. We hebben ff hun gevoel voor humor getest toen Arjen na 
een tijdje riep: "Ho ho, dit gaat helemaal fout!" Meteen algehele paniek in hun ogen 
omdat ze dachten dat we verkeerd waren gelopen. Die blik... te grappig! 
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Het werd eigenlijk pas echt grappig toen we ze later op de dag op de dijk bij Spijk 
weer tegenkwamen. Toen wij de uitkijktoren hebben beklommen, zijn zij  
doorgelopen. We hebben ze een hele tijd niet weer gezien. Voor ons gevoel  
moesten ze dus ver voor ons lopen. Komen ze ons in Spijk weer achterop gelopen. 
Waren ze echt verkeerd gelopen. Je zag vooral aan hem dat het wel ff zijn tol had 
geëist. Tussen de toren en Spijk gingen de tocht een stuk door die Heimat.  
We waren nog maar amper de grens over gestoken of we hadden al een aanvaring 
met een wielrenner. Rechts zeeën van ruimte en links nagenoeg niets. Dus moest 
die gast links gaan. Wat een #%&€#! Al klimmend kwamen we aan in Hoch-Elten.  
Een mooi grensplaatsje boven op een heuvel.  
 
Daarna terug naar Nederland en het eerste plaatsje was dus Spijk. Daarmee komen 
we meteen aan bij de eerste les van Willem. Op school leer je dat de Rijn bij Lobith 
Nederland binnen komt. Dat is dus klinkklare onzin want dat is in Spijk. Daarnaast 
ligt Lobith niet eens aan het water, wat het bij voorbaat al een lastig verhaal maakt. 
Het mooiste stuk van de etappe hebben we dan wel gehad. Vanaf Spijk loop je langs 
de Rijn op de dijk naar het volgende plaatsje Tolkamer. Van daaruit is het nog  
2,5 kilometer naar recreatiepark De Bijland waar wij onze auto hadden staan. Dat 
stuk kan ik heel kort over zijn. Volledig ruk!!! Het was echt bloedheet en mijn voeten 
hadden geen zin meer. Met een lager tempo zijn we uiteindelijk toch bij de auto  
aangekomen.  
 
We zijn in de schaduw onder een boom gaan zitten. Wat te doen? Eigenlijk moesten 
we nog een stukje verder. De etappe eindigt officieel in Millingen, maar dan moet je 
met een pontje over het water. Tijd voor Willem's les 2. Het plaatsje aan de overkant 
heet Millingen aan de Rijn. Waarschijnlijk had de naamgever van het dorp de avond 
ervoor iets teveel gezopen want de rivier heet daar toch echt al de Waal. Bijzonder... 
 
We hadden vooraf al besloten om naar het pontje te lopen, maar de uiteindelijke 
overtocht voor de volgende keer te bewaren. Maar nog 1,5 kilometer naar dat pontje 
en dus ook weer terug... pfffff!!! Toch maar gedaan. We waren net op tijd om het 
pontje uit te zwaaien. Daarna omgekeerd en weer terug naar de auto. We kwamen 
weer hetzelfde stel tegen. Wij hadden het pontje bewust gemist, maar zij hadden wel 
graag mee gewild. 2 
minuten te laat wat die 
dag betekende dat ze 
een uur moesten 
wachten. Oeps...  
eenmaal terug bij de 
auto zat het er dan 
echt op. Gelukkig 
maar, want het was 
echt pittig.  
 
 
Harald Fluks 
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RARA WAT IS DIT? 
 
De vorige keer schreef ik dat 
het voorwerp hiernaast een 
appelboor zou zijn, maar dat 
ik ook wel twijfelde. Welnu, 
hierop heeft de redactie een 
reactie gekregen van Paul 
van Heerden. Hij schreef;  
 
“Geachte Bert van der Lit,  
Het afgebeelde voorwerp is 
bij ons zeer geregeld in  
gebruik. Het is ook nog 
steeds te koop. Het schilt en, 
indien gewenst, snijdt  appels in plakjes. Voorwaarde is wel regelmatig gevormde en 
niet te zachte of al te rimpelig appelen. Ideaal ding. Vooral als je meer te schillen hebt. 
Ik maakte een filmpje en een foto van de werking en het  
eindresultaat. Geen RARA meer voor dit instrument!” Helaas kan ik hier het filmpje hier 
niet vertonen, maar dat was een zeer duidelijke  
uitleg. Neem dat maar van mij aan. Paul, dank je wel voor je reactie en de moeite die 
je genomen hebt om het te filmen. 

 
Het voorwerp van de vorige keer was ook 
aanleiding tot reacties. Via de mail en de app 
kreeg ik een eenduidige uitleg van de  
verschillende mensen. Het is zoals velen  
blijkbaar nog weten een wringer. Deze werd 
gebruikt om het ergste vocht uit de was te 
drukken voordat deze te drogen werd  
gehangen. Blijkbaar is dit voorwerp nog niet 
zo lang uit onze huizen verdwenen en weet 
men nog goed hoe je aan de zwengel moest 
draaien en hoe zwaar dat soms ging. 
Iedereen bedankt voor de leuke reacties 
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En dan nu het nieuwe voorwerp van de 
maand oktober. Ik weet eerlijk gezegd 
niet zeker of dit voorwerp wel veel  
gebruikt werd door de mensen. En of 
dat dit verkocht werd. Ik heb hier een 
eigen gemaakt exemplaar en ben  
benieuwd of iemand er iets in herkent. 
Het zal geen verrassing zijn als ik vast 
vermeld dat dit voorwerp in de tuin  
gebruikt wordt. 

U bent het misschien nu wel gewend 
dat ik u ieder maand een voorwerp  
presenteer. Toch zou ik het ook leuk 
vinden als u, de lezer, een foto van een 
voorwerp stuurt met de vraag;  
”rara wat is het?” Dit mag ook als u zelf 
al weet wat het voorwerp is, we houden 
wel van een uitdaging. Ik zie uw foto’s 
graag tegemoet. 

Bert van  der Lit          
(eigen foto) 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

SPECIAAL AANBOD VOLLEYBALVERENIGING OSR  

Vanaf 1 november start de volleybalvereniging OSR in Exloo met een nieuwe 
trainingsgroep voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12-16 jaar.  
De eerste 3 maanden bieden wij dit gratis aan, dus geen lidmaatschapskosten.  

De volgende voorwaarden zijn aan de deelname verbonden:  

- zelf zorgen voor zaalschoenen en sportkleding.  

- aanmelding/info via info@vollybalOSR.nl of tel 0591-549515. 

Heb je interesse, meld je dan zo spoedig mogelijk aan. Bij voldoende aanmeldingen 
starten wij op 1 november. Nogmaals de trainingen zijn de eerste 3 maand gratis. 

Tijdstip en plaats van training: Sporthal Exloo elke dinsdag van 16.30 - 18.00 uur. 
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AANKOMST SINT NICOLAAS IN ODOORN 
 
De Sint heeft ook dit jaar een plan gemaakt om Odoorn aan te doen 
Hij heeft genoten van het bezoek van vorig jaar en wil graag weer net als toen 
gewoon de kinderen bezoeken op vooraf bepaalde hoeken. 
19 november is het de dag dat dit bezoekje kan en mag. 
Hij zit nu al te genieten, samen met zijn pieten. 
Op een koetsje komt hij bij je aan en blijft natuurlijk ook wel even staan. 
ODO is er ook weer bij en maakt met de muziek ons allen blij 
Zet een stoel op jouw plek maar neer voor de grijze ouwe heer. 
Hij zal overal een tien minuten zijn op een groot of klein Odoorns plein. 
Maak nu met elkaar alvast een plan waar je allen van genieten kan. 
En dan weer samen met de Sint die dat vast geweldig vind. 
De tocht begint rond de klok van tien, de route is hierna te zien.  
Route en tijden zijn onder voorbehoud: 
 
Ca. 10.00 uur speelplaats Sleedoorn 
Ca. 10.20 uur zeggen we “dag” bij de Lubbelinkhof. (even op en af) 
Ca. 10.35 uur wasplaats A.Diepenbrugweg. 
Ca. 10.55 uur speelplaats de Weiert. 
Ca. 11.20 uur speelplaats Blauwgras. 
Ca. 11.45 uur grasveld Langhieten omg. No 30. 
Ca. 12.00 uur zeggen we “dag” bij de Tellinghof. (even op en af) 
Ca. 12.05 uur “afzwaaimoment” op plein bij Oringer Marke. 
Ca. 12.06 uur !! Eind van deze ochtend. 
Let op de “Sint haltes”.  
 
Veel plezier allemaal en natuurlijk tot 5 december bij de pakjesroute. 
(hierover meer in het novembernummer) 

De Sint 
(eigen foto) 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANGEN 

Woensdag 12 oktober was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van  
dorpsbelangen. Door corona lockdowns konden we 2 jaar geen ledenvergadering  
beleggen. Fijn dat het eindelijk weer mogelijk was, spijtig dat er maar 12 leden  
aanwezig waren. 
 
Na de opening en een hartelijk welkom van de voorzitter las de secretaris het  
jaarverslag voor. Een opsomming van activiteiten, plannen om het plein autovrij te 
krijgen, gesprekspartner en direct contact met de gemeente, toehoorder bij de  
gesprekken over het verplaatsen/vernieuwen van de voetbalvelden, beheer en  
verhuur van de bolderwagen. 
Vervolgens het verslag van de penningmeester. In een goed verzorgd overzicht was 
er inzage in de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar en de vergelijking met  
2 jaren daarvoor. Doordat er weinig tot niets georganiseerd kon worden de afgelopen 
2 jaar is het saldo gestegen. De kascommissie, bestaande uit Willy Steenge en Peter 
Vennink, heeft de financiën goedgekeurd en verleent decharge. Er is een nieuwe  
kascommissie aangesteld bestaande uit Peter Vennink en Janny Eefting. 
Naast de eigen financiën van dorpsbelangen stelt de gemeente jaarlijks een bedrag 
beschikbaar. Dit zogeheten dorpsbudget geeft de mogelijkheid om structureel  
veranderingen of aanpassingen te doen in het dorp. Mochten inwoners een idee  
hebben voor verbetering dan kan dit aangevraagd worden via dorpsbelangen. 

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Vera Kirchoff en Wim Zweers.  
De leden waren het er unaniem over eens dat beide bestuursleden herkozen werden. 
Zij zullen hun taken voortzetten. De voorzitter stelde voor het bestuur uit te breiden 
met twee bestuursleden. Cor Miltenburg houdt zich al een tijdje bezig met het verkeer 
in en om Odoorn. Hij beheert en plaats de matrixborden, die snelheid meten. Cor zet 
zich in voor een autovrij plein, parkeerbeleid in het dorp en heeft direct contact met 
verantwoordelijke medewerkers op het gemeentehuis om alles rondom verkeer te  
bespreken. Een goede aanvulling in het bestuur. Daarnaast wil het bestuur uitbreiden 
met een afgevaardigde van de ondernemersvereniging. Dit om samen sterker te 
staan richting gemeente. Martin Heijne zal namens de ondernemersvereniging plaats 
nemen in het bestuur van dorpsbelangen. Ook hier hebben de leden mee ingestemd. 

Mededelingen: 
- Er wordt een kabouterbos gemaakt door een groep vrijwilligers. Dorpsbelangen 
heeft dit mede financieel ondersteund. 
- De Jeu de Boule baan is gerenoveerd door een groep vrijwilligers. Ook hier heeft 
dorpsbelangen financieel ondersteund. Zondag 9 oktober zijn, onder grote  
belangstelling, de banen weer geopend. Iedereen die wil mag gebruik maken van de 
banen voor een spelletje Jeu de Boules. 

 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 



22 

 

De speeltuinen hebben weer een bijdrage mogen ontvangen van dorpsbelangen 
- Dorpshuis de Stee heeft niet helemaal de functie zoals we eerst voor ogen hadden. 
Maar het is voor het dorp heel belangrijk dat de bibliotheek blijft. Ook de rol van/
mogelijkheden voor Cosis zijn belangrijk. Daardoor is een beperkte dorpshuis functie 
overgebleven. Er is ruimte voor ongeveer 30 personen. Feestjes zijn niet mogelijk. 

Activiteiten 2023: 
- landelijke opschoondag 3e zaterdag van maart. Met een groep vrijwilligers wordt 
zwerfvuil gezocht in de natuur en langs de uitvalswegen. De gemeente zorgt voor de 
afvoer van het vuil. 
- Bolderwagen is weer vaak verhuurd het afgelopen jaar. Alle chauffeurs hebben een 
polo shirt gekregen met opdruk om beter herkenbaar te zijn. Er is een terugloop in het 
aantal chauffeurs. Gelukkig heeft zich een nieuwe chauffeur gemeld. Er is nog steeds 
behoefte aan een extra chauffeur. 
- 4 mei dodenherdenking. Stille tocht vanaf de aula, over de begraafplaats, naar het 
monument. Een kranslegging, minuut stilte, de taptoe ten gehore en afsluiting in de 
kerk. Dorpsbelangen organiseert in samenwerking met Helene Westerhof en regelt  
verkeersregelaars. 
- Ronde van Drenthe, dorpsbelangen regelt verkeersregelaars. 
- Oringerweekend, een aparte commissie organiseert onder de vlag van  
dorpsbelangen. Helaas kon het dit jaar niet doorgaan door een heel verdrietig drama. 
2023 zal het zeker weer georganiseerd worden. 
- Paasvuur wordt door dezelfde commissie als het Oringerweekend georganiseerd in 
samenwerking met dorpsbelangen Klijndijk. Dorpsbelangen Klijndijk regelt de  
vergunning. 
-Overleg met de gemeente. Er wordt onder andere gewerkt aan het verkeersplan.  
Verkeer en de 30 km zones staan hoog op de agenda. 

Tijdens de vergadering en bij de rondvraag zijn meerdere vragen gesteld: 
- Hoe zit het met de overkapping van het podium op het plein? – voor corona tijd is hier 
aan gewerkt, dit moet weer opgepakt worden. Dit project loopt in overleg met de  
Oringer Marke 
- Kan de parkeerplaats bij het voetbalveld asfalt worden zodat dit onder water gezet 
kan worden bij een paar dagen vorst zodat er voor de kinderen een kleine ijsbaan is – 
misschien mogelijk maar stuit ook op praktische problemen zoals bereikbaarheid van 
Klankholt 
- De stoep langs de Hoofdstaat houdt bij de Oringer Marke en het tankstation op. Dit is 
voor veel wandelaars een lastige situatie, bijvoorbeeld ouderen met rollator. Maar ook 
voor kinderen die veilig de bibliotheek willen bezoek – dit is voor dorpsbelangen ook 
een lastige en vreemde situatie. Weinig aan te doen omdat de grond in particuliere 
handen is en niet van de gemeente is. 
- Er wordt gewerkt aan 30 kilometer zones, waarom wordt dit niet gehandhaafd?  
Het blijft een probleem met hardrijders bijvoorbeeld bij school – Ook hier heeft  
dorpsbelangen geen invloed op. 
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Waarom is de wegversmalling op de Borgerderweg? Waarom is deze breedte  
gekozen, sommige landbouwmachines kunnen er bijna niet tussendoor – hier heeft 
dorpsbelangen geen invloed op gehad en is dorpsbelangen niet in gekend. Dit lag niet 
in het eerste plan van de paralelweg en verbinding met het dorp. 
- De wegversmalling, bij het tunneltje, in de parallelweg van de N34 is erg onduidelijk 
en best gevaarlijk – ook deze situatie is anders dan het eerste plan van de  
parallelweg. De parallelweg zou smaller worden met een vrij liggend fietspad. Het is 
onduidelijk waarom bij aanleg gekozen is voor een bredere weg met wegversmalling.  
Ook hier wordt nog over gepraat. 

De onderwerpen en discussies maakte het weer tot een nuttige en opbouwende 
vergadering. Na de sluiting is er nog lang en gezellig nagepraat. 

Dorpsbelangen Odoorn 

_____________________________________________________________________ 

OPTREDEN B.J. HEGEN BLUES BAND IN DE KERK VAN ODOORN 

Zaterdag 15 oktober jl. was het zover. Het tweede optreden van het seizoen 22-23 van 
Podium Odoorn. Een optreden van de B.J. Hegen Blues Band. De band en het publiek 
waren er aan toe, aan een hernieuwde ontmoeting. Want beide hebben last gehad van 
de corona periode, de band kon niet optreden en het publiek kon geen voorstellingen 
bezoeken. Maar zaterdag 15 oktober was het dan zo ver.  

Vijf enthousiaste muzikanten, de band was tijdelijk  
uitgebreid met een mondharmonica speler, en ruim  
100 enthousiaste bezoekers kwamen bijeen in de  
Margaretha kerk van Odoorn. En ze hebben  
genoten, zowel de bezoekers van het concert als 
ook de bandleden van het optreden. Tegen half elf 
verliet een tevreden publiek de kerk en een half 
uurtje laten had ook de band z’n spullen weer  
ingepakt.  
 
Gerrit Nijhuis   
(eigen foto’s) 
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VOOR HET VOETLICHT: HENNY MENSINK 

1. Even voorstellen, wie is Henny? 
Ik ben in Zwolle geboren, vlakbij het centrum en Ton (wijlen haar man, red.) ook.  
Daar ben ik opgegroeid - ben een echte blauwvinger - en in 1974 naar Emmen 
gekomen voor werk in de eigen winkel. In 1986 in Odoorn gekomen. We hebben  
vroeger op diverse markten gestaan: Ton eerst met sieraden en daarna met  
India-kleding en dan stond ik er met de sieraden. Soms niet eens naast elkaar.  
In 2007 werd ik gevraagd in te vallen op een internationale school, eerst als  
bibliothecaris en de laatste jaren als Boarding Parent. In 2017 gestopt. 

2. Wat houdt je bezig overdag? 
Afgelopen februari heb ik de winkel (De Oude Liefde, red.) gesloten en  
daarvoor heb ik altijd gewerkt. Nu werk ik in de moestuin, pas op de kleinkinderen en 
heb recent een keramiekcursus gedaan. Ik knutsel graag met wol/vilt en maak  
daarmee paddenstoelen en antroposofische poppetjes. 

3. Wat is je grootste passie? 
Me nuttig maken en iets betekenen voor de maatschappij. Zit nu nog bij Vrouwen van 
Nu in de groep ‘Op Tjak’. 

4. Wie zou je nog graag eens ontmoeten? 
Elke idioot in de wereld om te vragen wat ze bezielt. En Raven van Dorst, dat vind ik 
een heel interessant mens. En klasgenoten van vroeger. 

5. Wat inspireert je? 
Om blijven gaan met jonge mensen. In de winkel kwamen lieden van allerlei pluimage 
en die geven je een andere kijk op het leven; veel van geleerd.  

6. Mooiste moment tot nu toe in je leven? 
Mama mogen worden en oma mogen worden. Het hele proces dat ik een deel mag zijn 
van deze tijd. 

7. Wat was het dieptepunt of blunder? 
O daar kan ik kort over zijn. Had eens een meisje in de winkel en zei “krijg je wat 
moois van je oma?” en dat bleek haar moeder te zijn. Dat vond ik echt een blunder. En 
een echt dieptepunt dat ik de winkel alleen moest afmaken. De huur was al opgezegd 
omdat we gingen stoppen en toen overleed Ton. 

8. Wat wilde je graag worden toen je jong was? 
Kleuterjuf. Maar volgens een test moest ik kolonieleidster worden. Nou echt niet, lacht 
Henny. 

9. Favoriete vakantiebestemming? 
Italië en Cuba. Op Cuba waren we om ons 25-jarig huwelijk te vieren en maakten er 
een rondreis van een week: geweldig! En Italië was super en ook het eten, vooral als 
je op de juiste plek bent. 
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10. Wat vind je mooi aan Odoorn? 
Het landelijke, het gemoedelijke. Dat je hier nog noaberschap hebt. 
En alle voorzieningen zijn nog hier. 

11. Minpunten van Odoorn of wat mis je? 
In Oud-Odoorn is geen buurtvereniging meer, dat vind ik jammer. En er is geen  
spelweek meer voor de kinderen waarin ze lekker kunnen timmeren en hutten bouwen. 

12. Wat is je favoriete film of boek? 
Oud en heel wat keren gezien maar blijft mooi: Dr. Zhivago. En de Canadese  
dramafilm Incendies (een filmhuis-film). Scandinavische misdaad en krimi’s vind ik ook 
heel mooi. En het boek ’En uit de bergen kwam de Echo’ van Khaled Hosseini.   

13. Dorpskrant Oes Dörp, wat vind je daar van? 
Leuk en informatief en lees altijd als eerste Meijering Mekkert, dat vind ik altijd leuk.  
En je wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het dorp. 

14. Wat vind je van ons Koningshuis? 
Een mooi visitekaartje voor Nederland en Maxíma is een mooie vrouw om te zien.  
Met alle politieke onrust zijn zij een stabiele factor. Van mij mogen ze wel belasting 
gaan betalen, net als jij en ik. 

15. Levensles of tip voor onze lezers 
Maak je dromen waar zodat je later niet denkt “had ik maar ......... “ 
Draag eens wat aan voor de Dorpskrant zodat er meer variatie komt.  
Mensen hebben soms schroom maar dat hoeft niet. Schrijf! 

Conny van der Bent-Rengers 
(Foto Conny van der Bent-Rengers) 
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VOORAANKONDIGING: KERSTMARKT 2022 

Na 2 jaren rust in verband met corona mogen wij dit jaar wel weer onze mooie markt  
houden. Nu kunnen we echt ons 30 jarig jubileum vieren. 

13 december a.s. houden wij deze gezellige markt weer. Zet u deze datum in uw   
agenda? 

Op het dorpsplein en onder de Boshof. Zoals u van ons gewend bent. 
In het november nummer komen wij hier uitgebreid op terug 
U kunt zich nu al opgeven en een kraam huren.  
Bij Trea van Klinken: treavanklinken@gmail.com ons secretariaat. 

Deelnemers voor een GOED DOEL krijgen korting op de te huren kraam.  

Tevens willen wij verenigingen enz. uit ons dorp oproepen om op onze markt te gaan  
staan. Goede manier om de kas te spekken. 

Wij zijn ook nog extra handen nodig bij de op en afbouw. Wie  wil ons helpen,   
we hebben een heel gezellig team en een hapje en drankje staat altijd klaar.  
U kunt zich opgeven bij Wiebe Keidel 06-15415326 of keidel@home.nl 

Meer info over de markt: Janny Eefting: 06-10945540 of w.j.eefting@planet.nl     

**nog altijd onder voorbehoud. 

Namens de 
Kerstmarktcommissie Odoorn 
Janny  Eefting 
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  SPORTFITLESSEN 60+ 

Sinds begin dit jaar wordt er wekelijks door actieve mannen en vrouwen gesport op de 
maandagmiddag in het gymlokaal aan de Goorns. 

De lessen zijn zeer afwisselend. Het eerste gedeelte bestaat uit conditie-, spier- en 
balansoefeningen. Het tweede gedeelte bestaat uit gevarieerde sport- en spelvormen.  

Het sportseizoen voor deze groepen loopt van oktober tot eind april. 

Groep 1 sport van 14.30 – 15.30 uur 

Groep 2 sport van 15.30 – 16.30 uur. 

Wilt u meer info of heeft u belangstelling voor een paar proeflessen? 
Neem dan contact op met Petra van den Bosch 
Combicoach Sport Gemeente Borger-Odoorn. 

p.vandenbosch@borger-odoorn.nl    06 – 11 39 43 01 
 

_____________________________________________________________________ 

WE LATEN TOCH NIEMAND IN DE KOU STAAN?! 

De Kerk van Odoorn organiseert op zaterdag 19 november van 14.00-17.00 uur een 
WARMTEFESTIVAL, waarvan de opbrengst in een ENERGIEPOT komt. Voor de  
ondersteuning van mensen in Odoorn en de omliggende dorpen die problemen  
hebben met het betalen van hun (gas/energie) rekeningen. 

Programma: de verkoop van quilts en bijzondere schilderijen uit een nalatenschap van 
landschappen, stillevens, dieren en boerderijen met prachtige lijsten, die op zichzelf al 
de moeite waard zijn, een open podium voor muziek, een kinderactiviteit en hapjes en 
drankjes. 

De schilderijen en een aantal quilts zijn nu al te bewonderen in de kerk van Odoorn, 
die elke woensdagmiddag open is van 14.00-16.00 uur. U kunt daar ook een openbaar 
bod doen op een quilt of schilderij van uw keuze. Overbieden kan; op 19 november 
gaat het naar de hoogste bieder. 

WE LATEN TOCH NIEMAND IN DE KOU STAAN?! 

Een samenwerking van de Kerk van Odoorn, de SOKC, diverse artiesten en  
ondernemers. 

Nadere informatie: Willem Mulder: 06-48717475 
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BOEKBESPREKING-GIGA–GROEN! 

Het is weer Kinderboekenweek. Hoewel geen kind meer (of soms toch nog wel…),  
vinden wij het altijd weer leuk om een half uurtje in de boekhandel te struinen en te 
kijken wat er dit jaar geschreven en getekend is. Dit jaar heeft het thema Gi-ga-groen 
alles te maken met de natuur. We kochten twee prentenboeken, die beiden twee grote 
thema’s aanpakken. Wellicht dat ze daarom ook echt een groot formaat hebben. Het 
eerste is het prentenboek van de Kinderboekenweek – een boek voor een relatief klein 
prijsje. Egalus is de titel, en het gaat over een egel die aan zijn opa vraagt of hij nog 
eens het verhaal wil vertellen uit de Sjeestijd. Natuurlijk wil opa dat. En zo horen en 
zien we het verhaal over de sjeestijd waarin iedereen voortdurend in beweging was. 
Iedereen. Altijd. Egalus was wat anders – soms lag hij in een bootje heerlijk te  
zonnebaden op het meer, maar meestal was hij rommel aan het opruimen. Daarmee 
was hij nooit klaar. Want, als hij klaar was in het bos, dan lagen de bergen vol, en was 
hij klaar in de bergen, dan lag de zee weer vol. Op een dag kon hij niet meer. Uitgeput 
viel hij op de grond. De andere dieren brachten hem naar huis, waar Egalus aan zijn 
winterslaap begon. Maar…de andere dieren hadden de boodschap begrepen en  
zetten zijn werk voort. Als Egalus wakker wordt, is nog steeds iedereen in beweging: 
om de rommel op te ruimen! Een mooie hoopvolle boodschap: ‘ook de goede dingen 
worden voortgezet’, met op elke bladzijde heel veel te zien. Egalus, Marije Tolman 
(tekst en illustraties), Stichting CPNB Kinderboekenweek 2022.  

Het tweede boek heeft als titel ‘Gered’, en heeft prachtige grote, pastelachtige  
tekeningen. Het gaat over het smelten van het ijs en dus over het water dat zich over 
de wereld zal verspreiden. De arend ziet dat alles gebeuren, en maakt zich grote  
zorgen; ‘iemand moet iets doen, maar wie? We houden het niet droog’. Hij waar-
schuwt alle dieren, maar niemand maakt zich druk. Meestal omdat ze een goede 
schuilplaats voor zichzelf hebben of omdat ze de arend niet geloven. De arend vliegt 
tenslotte  
moedeloos naar de horizon. Maar onderweg wordt zijn aandacht getrokken door een 
boot. Met aan boord een ijsbeer en een pinguïn. Zij zijn maar wat blij met de komst 
van de arend. Om hen te helpen bij het redden van de dieren van het water. ‘Ze zitten 
al te wachten, jullie zijn precies op tijd’ is de boodschap van de arend. Een boek met 
een liefdevolle wijsheid: er is altijd iemand die de troepen ver vooruit is, die waar-
schuwt maar niet geloofd wordt. De kunst is dan om niet te verdrinken in frustratie of  
gedachten als ‘eigen schuld, dikke bult’. Maar om je missie te voltooien en de anderen 
een reddingsboei toe te werpen als ze er wél aan toe zijn. Gered, Bette Westra (tekst) 
en Mattias de Leeuw (illustraties), Lannoo 2022.  

Kortom: twee prentenboeken als inspiratie voor mensen die willen handelen ten  
behoeve van het grote geheel. We kunnen ze niet missen!  

Hartelijke groet, 

Helene Westerik & Florien van Heest  
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 BIBLIOTHEEKNIEUWS OKTOBER 2022   

Digitaal café voor al uw vragen over uw pc, laptop of 
smartphone op maandag 31 oktober van 14.00 tot  
15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.   
 
Verkoop afgeschreven boeken en tijdschriften 
Vanaf maandag 31 oktober start een verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften 
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. 
In het kader van het thema Oud worden, jong blijven organiseert de bibliotheek Odoorn 
onderstaande twee activiteiten. 
 
Lezing en breintraining 
In het kader van dat thema organiseert bibliotheek Odoorn samen met Combicoach 
senioren Petra van den Bosch op dinsdag 8 november een lezing en breintraining over 
hoe een actieve leefstijl een positieve invloed heeft op je brein.  
De bijeenkomst is in de bibliotheek en is van 13.30 tot 16.00 uur, inclusief koffie/thee 
en het gratis boek van Yvonne Keuls ‘Mevrouw mijn moeder’. 
 
Wilt u deelnemen? 
Geeft u zich dan voor 1 november, telefonisch 088-0128235 of per mail  
info@bibliotheekodoorn.nl, of loop binnen in de bibliotheek tijdens de bemande  
openingstijden. 
 
Voeding voor het vitale brein: praat mee in de bibliotheek! 
Wist jij dat je mentale gezondheid invloed heeft op je stemming, geheugen en energie? 
Gelukkig kun je zelf veel doen om je brein jong en gezond te houden. Op dinsdag  
29 november kom je er alles over te weten in Bibliotheek Odoorn, tijdens de  
Kennistafel Voeding en het vitale brein! 
 
Bij het voorkomen van ziekten en klachten speelt een gezonde leefstijl een belangrijke 
rol. We gaan erover in gesprek met Carina Veldhuis, orthomoleculair 
(natuurgeneeskundig) therapeut en auteur van het boek ‘(W)eet je het al? De helende 
kracht van voeding’. Zij vertelt alles over de voedingsstoffen die je hersenen vitaal 
houden.  
 
De bibliotheek is een platform voor ontmoeting en debat. Tijdens de Kennistafel voeren 
we een open gesprek met alle ruimte voor inbreng. Je kunt vragen stellen en van  
gedachten wisselen met anderen. 
De Kennistafel is op dinsdag 29 november in bibliotheek Odoorn van 19:30 tot  
21:00, Hoofdstraat 24. Er is beperkt plaats.  
Meld je in elk geval vóór 22 november aan op www.bibliotheekodoorn.nl/agenda.   
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Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes 

Woensdag 9 november 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 'Muziek'.   

De toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. 

Vrolijke Pietenmiddag 

Woensdag 16 november is er voor jonge kinderen tot en met groep 4 een vrolijke  
Pietenmiddag met allerlei leuke dingen om te knutselen en doe-dingen. Natuurlijk  
horen er ook pepernoten bij en hopelijk komen er ook nog een paar hulp pietjes,  
dat is nog een verrassing. De middag begint om 14.30 en duurt tot uiterlijk 16.00 uur.  

 

Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

Valtherweg uit de dorpskrant oktober 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op de hoek Eendenkuil Hoofdstraat van de familie Derk Hilbrands. 
Antwoord ingestuurd door Jan Kort, uit den ouden doos van september 2022. 

 
 
 


