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31e jaargang no. 8 

April 2019 

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 28 april  10.00 uur Ds. Hindrik Lageveen, restaurant de  
      Wenakker Paasbergen 
Zondag 12 mei  10.00 uur Helene Westerik  
 
 
DORPSAGENDA 
 
Maandag 13 mei  09.30 uur Dreumesuurtje, Bibliotheek Odoorn 
Woensdag15 mei    Verkoop afgeschreven boeken  
Zondag 18 mei  15.00 uur Podium Odoorn (Kamerorkest Emmen) 
Maandag 27 mei  14.00 uur Tablet-café, Bibliotheek Odoorn 
Woensdag 29 mei  19.30 uur Volkszang, Boshof 
29 mei t/m zondag 2 juni    Wandelvierdaagse  
3, 4, 5 en 6 juni    Rolstoelvierdaagse 
 
 
AFVALKALENDER 
 
Dinsdag 23 april plastic, dinsdag 30 april restafval, dinsdag 7 mei gft,  
zaterdag 11 mei oud papier, dinsdag 14 mei plastic, dinsdag 21 mei restafval,  
dinsdag 28 mei gft. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Als ik dit stukje schrijf, kijk ik uit op de prachtige bloesem van de forsythia en krent. 
De dotter in de vijver barst uit zijn voegen (kun je dat wel zo zeggen?) en staat volop 
te pronken. Dit is wel mijn seizoen, de lente. De natuur komt weer tot leven en alles 
is dan weer zo fris en nieuw.  

Een en ander in tegenstelling tot de dorpskrant, die alweer het einde nadert van de 
31

ste
 jaargang; nog twee maanden te gaan. 

Maar voor ons zomerreces hebben we nogal wat te gedenken en te vieren, zoals 
daar zijn 4 en 5 mei, Koningsdag, Dag van de arbeid, Moederdag en Pinksteren.  
En er ligt nog een aantal activiteiten in het verschiet in ons mooie en actieve dorp, 
zoals de wandelvierdaagse, de rolstoelwandel4daagse, markten op het dorpsplein 
en optredens/exposities in en om de kerk. 

We zullen er zoveel mogelijk verslag van doen, maar stellen het erg op prijs om juist 
ook van u kopij te ontvangen. 

Voor nu weer veel leesplezier met dit aprilnummer. 

Anke van den Honert 

___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 22 mei 2019. 
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 12 mei 2019. 
 
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 
 
26 februari, Hana Rusom, dochter van Zewdi Selandsh en Rusom Kidane, zusje van 
Seniet, Melat en Lulijana.  

LET OP: de redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan 
er ons wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het 
ons alstublieft! 
 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT 
 
(VER)HIP 
 
Junior 1 en 2 believen een nieuwe zomerjas. 1 heeft er al eentje uitgezocht op het 
web. Hij heeft de jas gevonden in een webwinkel vol met hippe jassen. Deze jassen 
hebben met elkaar gemeen dat het merk van de jas duidelijk zichtbaar is. Een andere 
overeenkomst is de prijs. Deze bestaat uit een 3-cijferig nummer. Mijn budget bestaat 
uit minder nummers en ik voel me genoodzaakt zelf op zoek te gaan. Omdat volgens  
1 in de naburige winkelstraat niets te koop is ga ook ik op zoek op het wereldwijde 
web. Ik zie verschillende jassen, maar telkens lopen we vast op hetzelfde, de wens van 
1 past niet bij mijn budget.  
 
Dan zie ik eentje waar we het misschien over eens kunnen worden. Ik wil 1 roepen tot 
mijn oog op de omschrijving van de jas valt. “..dit EDGY zwarte heren jack is voorzien 
van een MULTI-COLOURED streepdetail voor een STANDOUT STYLE. Gemaakt van 
een COMFY katoenmix met GERIBDE CUFFS voor een SNUG FIT FINAL FEATURES 
zijn de rits,…. en zijzakken voor je KEY-ITEMS.” Tenslotte blijkt de jas “afgewerkt met 
de *** SWOOSH BRANDING.” 
 
Verbijsterd laat ik de woorden tot me doordringen. Dan sluit ik de computer af om me 
in mijn comfy stoel te laten zakken en na te denken over zoveel stupidity. 
 
Bianca  
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LIEVE DORPSGENOTEN  

 
Op 7 november 2017 kregen wij te horen dat er bij onze zoon Florian neuroblastoom 
kinderkanker was geconstateerd. Met de strijdkreet “vandaag vecht ik, morgen vecht 
ik en overmorgen vecht ik ook” gingen wij als gezin de strijd aan.  
Helaas hebben wij op 4 februari 2019 deze oneerlijke strijd verloren en is Florian thuis 
op drie en half jarige leeftijd overleden.  
 
Tijdens Florian zijn ziekte maar ook na zijn overlijden zijn wij overstelpt met kaarten, 
berichtjes, bloemen en steunbetuigingen op allerlei manieren. Wij voelen ondanks het 
grote verlies deze steun uit Odoorn zeker als een warme deken. Ook de enorme  
opkomst op Florian zijn uitvaart en de bijna € 7000,- die wij in zijn naam hebben  
mogen doneren aan Villa Joep, stichting tegen neuroblastoom kinderkanker,  
was overweldigend.  
 
Omdat het voor ons onmogelijk en op dit moment emotioneel ook nog te zwaar is om 
iedereen persoonlijk te bedanken willen wij u via deze iets wat onpersoonlijke weg  
bedanken voor alle steun.   
  
Met hartelijke groet,  
 
Jeroen, Maaike en Phileine Schippers  
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OVERDRACHT OORLOGSMONUMENT    
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conny  
van der  
Bent en 
Jan Ottens 
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HET VERLOREN EI   

Daags na Pasen staat  Annegien nog wat bibberig in 
de tuin. “Ga maar lekker even naar buiten”, had haar 
moeder gezegd, “even frisse lucht happen en wat 
zonnestraaltjes opdoen”. Met haar winterjas aan  
vanwege de nog koude wind, staat ze nu wat  
doelloos voor zich uit te kijken. Wat heeft ze zich ziek 
gevoeld tijdens de Paasdagen. Met haar 7 lentes oud 
heeft ze niet eerder griep gehad, maar dit jaar was 
het flink raak. Niets heeft ze meegekregen van de 
gezellige Paasdagen en eieren zoeken was er natuurlijk ook niet bij. Ze had niets eens 
zin in de chocolade-eitjes die haar broertje gevonden had en waar ze gerust van mee 
mocht snoepen. Onwillekeurig dwalen haar ogen rond in de tuin alsof er nog steeds 
eieren te vinden zouden zijn. En dan valt haar oog op een ovaalrond ding bij de heg 
die de afscheiding vormt met de tuin van de buren. Een wit ding met kleine gekleurde  
stipjes en er steken twee staakjes uit. Nieuwsgierig loopt ze er naar toe om het van 
dichtbij te bekijken. Het is een soort ei, ziet ze, en er komt ook nog geluid uit: toktok, 
tiktak, toktok. Ze aarzelt of ze het ei op zal pakken. Het is raar en een beetje griezelig. 
Ze besluit er zachtjes met haar vinger tegen te tikken: tiktik, tiktik, tiktuit….. En opeens, 
ze schrikt ervan, valt het ei uit elkaar en rolt er een piepklein kuikentje uit. ‘Dank je wel, 
dank je wel, duizendmaal dank’, piept het kuikentje rillerig. ‘Ik ben al een etmaal bezig 
om uit dit ei te komen, maar de schil was zo hard dat het me maar niet lukte. Ik was al 
bang dat ik erin zou blijven’. 

Annegien, helemaal van de schrik bekomen, gaat op de grond zitten en neemt het 
piepkuikentje in haar handen. ‘Hè, wat lekker warm, ik wil wel bij je blijven’, zegt het 
kuikentje met een tevreden stemmetje, ‘en heb je ook wat te eten voor me?’ Net op dat 
moment komt moeder naar buiten en zegt verbaasd: ‘Annegien, wat doe je nu, lijkt me 
niet verstandig om op de koude grond te gaan zitten, straks word je weer ziek’. En dan 
laat Annegien het kuikentje zien. ‘Wat is dat nu’, zegt moeder en Annegien vertelt het 
hele verhaal. ‘Mag ik het kuikentje houden, mam’, vraagt  Annegien. ‘Ik denk dat de 
Paashaas dit ei verloren is en nu is het helemaal alleen’. ‘We gaan eens raad vragen 
aan de buren, want die hebben immers kippen’, zegt haar moeder en samen lopen ze 
er achterom naar toe. En wat zien ze daar op het erf: een moederkloek met allemaal 
kleintjes achter haar aan. Het kuikentje in Annegiens hand begint te tjilpen van plezier 
en hupt pardoes naar de grond; achter de andere kleintjes aan.  

Aan de buurvrouw, die inmiddels naar buiten is gekomen, wordt het 
verhaal nog eens in geuren en kleuren verteld. ‘Je mag hier gerust 
iedere dag even komen kijken naar de kuikens, Annegien’, zegt de 
buurvrouw. ‘Voor je het weet zijn ze groot en het zou zomaar eens 
kunnen dat het kuikentje dat jij net gered hebt, met de volgende  
Pasen zelf allemaal kleintjes heeft. En dat doet Annegien, die sinds 
deze gebeurtenis regelmatig in de rondte speurt of ze wellicht nog 
eens een verloren ei ziet liggen. 

Anke van den Honert 
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  VERSLAG VROUWEN VAN NU - 10 APRIL IN DE BOSHOF 
 
Op 10 april j.l. vond de laatste bijeenkomst voor de zomerstop van Vrouwen van Nu 
plaats in de Boshof. Er was wederom een goede opkomst; we konden zo’n  
50 vrouwen verwelkomen. Een speciaal welkom was er voor onze gast van de 
avond Yvonne Koster uit Odoorn. 
Yvonne is bewindvoerder bij Kompas Zuidlaren en zij is uitgenodigd om tijdens deze 
bijeenkomst een uitleg te geven over bewindvoering, een onderwerp waar de  
meesten van ons waarschijnlijk weinig van weten. Bewindvoering in de betekenis 
van bescherming van iemands belangen, behartigen van belangen voor iemand die 
dat zelf niet kan of niet meer kan - jong en oud.  
Vertrouwen op iemand die alle zaken waar gaat nemen mocht men daar zelf niet 
meer toe in staat zijn om wat voor reden dan ook. De redenen kunnen zijn:  
problematische schulden of lichamelijke of psychische problematiek. De cliënt kan 
het zelf aanvragen , maar ook familie (tot de 4

e
 graad) of partner, eventueel de  

instelling waar cliënt verblijft of de Officier van Justitie. Een familielid of partner kan 
bewindvoerder worden, maar vaak wordt het gedaan door een professional zoals 
Yvonne. De kosten zijn in principe voor de cliënt zelf, lukt dat niet valt het onder de 
Bijzondere Bijstand van de gemeente. 
 
De bewindvoering gaat altijd via de kantonrechter. Verschil met onder curatele is dat 
het alleen over financiën gaat (en alles wat daarbij komt kijken) en niet over zorg en  
welzijn. De cliënt is handelingsonbevoegd, en niet handelingsonbekwaam.  
Dat is een groot verschil. Ze vertelde ons aan de hand van dia’s alles over de 
procedure, af en toe ondersteund met praktijkvoorbeelden. Er waren veel vragen, 
wat wel aangaf dat men het erg interessant vond. 
 
Om hier uitgebreid op het onderwerp in te gaan heeft niet zoveel zin, beter is om 
eventuele vragen aan Yvonne zelf te stellen. Zij is hiertoe altijd bereid. Ze is te  
bereiken bij Kompas Zuidlaren, op nummer 050 4099190.  
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Eventueel kan een collega u 
natuurlijk ook te woord staan. 
 
Het was een interessante 
avond, en Yvonne werd  
bedankt met een pakket van 
onze plaatselijke bakker Joost, 
wat erg in de smaak viel. 
Marieke wenst ieder wel thuis, 
een goede zomer en tot ziens 
op de zomeractiviteiten en  
anders tot 11 september! 
 
Tettie Drijfholt  
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN PODIUM 
 
Zoals u op bijgaande foto’s kunt zien, zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd voor het nieuw te bouwen podium bij de kerk. Een bankje en een  
prullenbak zijn verplaatst richting transformatorhuisje en het bord met het gedicht van 
Wil Eefting is even tijdelijk opgeslagen in de SOMOV-schuur. 
Op deze manier komt er ruimte voor het podium, dat gaat komen op de plaats waar 
nu de groene stroomkast staat. Deze wordt ook verplaatst, maar dat kunnen en  
mogen wij natuurlijk niet zelf doen. Enexis zal daar naar verwachting na Pasen mee 
beginnen en dan kan het podium gebouwd worden. 
 
De bewoners van Odoorn hebben inmiddels hun steentje(s) bijgedragen, er ligt een 
enorme bult vlinten of flinten bij de trap naar de kerk. Het leek wel of iedere Oringer 
zijn tuin opnieuw ging aanleggen en daarbij afscheid wilde nemen van de stenen. 
Het plan is om het “gedichtenbord” terug te plaatsen op de plek waar nu de berg  
stenen ligt. 
U ziet, met een beetje gezamenlijke inspanning is er heel wat te realiseren. 
 
Theo Zondag 
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HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS OP 4 MEI 

Op 4 mei wordt ook in Odoorn weer een stille tocht gelopen ter herdenking van de  
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
De route start om 19.30 uur vanaf de aula aan de Schaapsstreek in Odoorn.  
Bij de aula kunnen kinderen een roos krijgen om zelf op het graf van  
Johannes Schoenmaker en Albertus Zefat te leggen. 
 
De route loopt vanaf de aula naar de begraafplaats waar bij de graven van  
Johannes Schoenmaker en Albertus Zefat bloemen gelegd kunnen worden.  
Daarna de Borgerderweg oversteken, vervolgens via de Andries Diepenbrugweg naar 
het monument op De Boshof. 
 
Bij het monument zullen de aanwezigen geïnformeerd worden over het verdere  
verloop van het programma. 
Om 20.00 uur wordt deTaptoe ten gehore gebracht, daarna wordt er 2 minuten stilte in 
acht genomen. 
 
Na de herdenkingsplechtigheid bij het monument wordt er namens het  
gemeentebestuur een krans gelegd. Vervolgens leggen bestuursleden van de  
Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn bloemen.  
Hierna kunnen alle andere aanwezigen bloemen leggen. 
 
Om 20.15 uur is er een korte bijeenkomst in de Nederlands Hervormde kerk,  
waar Helene Westerik een herdenkingswoord zal uitspreken. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. 
 
Dorpsbelangen Odoorn 
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MK BEATS 

MK Beats dansstudio uit Klijndijk met 
maar liefst 6 teams naar de finale van 
de Noord Nederlandse 
Kampioenschappen Streetdance 
(NNKS).  

Dansstudio MK Beats in Klijndijk heeft 
in de derde voorronde van NNKS in 
Urk met alle wedstrijdteams  
voldoende punten gehaald om op 25 
mei deel te nemen aan de finale van 
NNKS. De 6 wedstrijdteams doen mee 
aan alle vier de voorronden van het 
NNKS. Het uiteindelijke doel, punten scoren om te dansen in de finale op 25 mei.  

Er zijn 3 verschillende categorieën: recreatie, selectie en demo. In de voorronden is 
het mogelijk dat de jury de dans zo goed waardeert dat het team promoveert naar 
een hogere categorie. Voor de meiden van MK Dance Factory lijkt promotie na het 
behalen van de eerste plek in zicht te komen. De volgende voorronde-wedstrijd,  
op zaterdag 20 april in Sneek zal daarom extra spannend worden.      

Uitslag 3e voorronde NNKS Urk: MK Beats Little (instap 9 t/m 10 jaar) 15e plaats,  
MK Dance Factory (instap 13 t/m 15 jaar) 1e plaats, B-Shocked (instap 13 t/m 15 
jaar) 4e plaats, Hysterical Dance Crew (selectie 13 t/m 15 jaar) 5e plaats, X-treme 
Energy (selectie 16 t/m 18 jaar) 4e plaats en Urban Dance Formation (selectie 19 
jaar en ouder) 4e plaats.  Alle wedstrijdteams hebben in de eerste 3 voorronden  
super gepresteerd en mogen op zaterdag 25 mei gaan strijden om de titel  
“Beste dansteam van Noord Nederland.”   

Op www.mkbeats.nl  
vind je meer informatie over de 
dansschool, de teams en  
filmpjes van de dans teams. 
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KINDEROPVANG DE WEIERT 
 
Kika actie 

In de maand maart hebben wij ons hard 
ingezet voor Kika. Er was een landelijke 
actie dat kinderopvang organisaties gingen 
bakken voor Kika.  
Ook wij waren dan van de partij natuurlijk. We hebben kniepertjes, 
cupcakes en koekjes gebakken. We stonden hiermee op de markt 

in de Paasbergen. Ook konden ouders bestelformulieren inleveren, dit was een groot 
succes. Wat ervoor zorgde dat we héél veel moesten bakken. Vooral de kniepertjes 
waren erg in trek, al met al is het ons gelukt om 40 
kilo kniepertjesdeeg te bakken!  
Aan het eind van de maand hielden we een markt 
waar iedereen zijn bestelling op kon halen.  
We hebben daar ook nog leuke geknutselde  
dingen verkocht. De opbrengst was in totaal:  
585 euro!!! 
Speciaal bedankje gaat uit naar Bakker Joost die 
ons een gedeelte van de kniepertjesdeeg heeft  
gesponsord! 
 
Wij zoeken een nieuwe collega! 
 
Wij zijn op zoek naar nieuw personeel om ons te 
komen versterken. Op het moment hebben we 
structureel gaten in het rooster. De vacature is te 
vinden op www.stichtingpeuterwerk.nl 
 
Vriendelijke groet, 
Kdv en Bso de Weiert (Odoorn) 
 

http://www.stichtingpeuterwerk.nl
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MOEDERDAG 

Mijn moeder is een distel, 
veel mooier wordt het niet. 
Maar misschien is jouw mams 
wel een vergeet-me-niet! 

Een tulp, een roos of een ranonkel 
en houdt ze echt niet van gekonkel 
dan verdient ze een mooie bos 
margrieten, wel een dozijn of gros. 
 
Gerbera’s in alle kleuren, 
bloemen die heel lekker geuren, 
gele, blauwe, rood of wit, 
als het maar in een vaasje zit. 

Moeders zijn er in heel veel maten: 
groot, klein, dik, dun, alle kleuren haar. 
En als ze heel gezellig met je kan praten, 
verwen haar dan met een boeket dit jaar. 

 

Conny van der Bent 
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ROLSTOELVIERDAAGSE PAASBERGEN 

 

 

 

 

 

Dit jaar is de rolstoelwandel 4 daagse van woonwijkcentrum de Paasbergen op: 

3, 4, 5 en 6 juni 2019 

Mogen we u dan ook begroeten als vrijwilliger? 

Geef u dan voor 18 mei op als duwer! 

Elke dag wordt er gestart om 10.00 uur met koffie en indeling en eindigt het rond  
12.00 uur. U kunt meedoen als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw  
vereniging te vragen om mee te doen als groep. U kunt zich opgeven voor 4 dagen 
maar ook voor 1 dag. 
 
Voor info en opgave: Nichon Katoele:   n.katoele@treant.nl 

        Bij geen mail: 06-51719169 

    Gonnie Suichies:   g.suichies@treant.nl   
 

Graag bij opgave vermelden:  
 
*Uw naam 
*Adres  
*Telefoonnummer 
*Dagen dat u kan mee lopen. 

 
Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor onze bewoners,  

wij zijn blij met iedere vorm van hulp!!! 

mailto:n.katoele@treant.nl
mailto:g.suichies@treant.nl
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 PODIUM ODOORN: 18 MEI KAMERORKEST EMMEN 
 
Op 6 oktober 2014 is het orkest opgericht.  
Als onderdeel van de muziekschool CQ in Emmen heeft het 
orkest meer dan 35 jaar bestaan, maar toen de muziekschool 
werd opgeheven, werd er door de leden unaniem besloten  
zelfstandig verder te gaan onder de naam Kamerorkest  
Emmen. 
 
De leeftijd van de leden is gevarieerd. Door jong en oud worden de volgende  
instrumenten bespeeld: violen, altviolen, cello's en contrabassen, dwarsfluiten, een 
hobo, klarinetten en een fagot. De leden vinden het vooral belangrijk dat zij plezier 
hebben in het samenspelen, want hoe serieus ze ook zijn, ze zijn amateurs en er 
moet ook ruimte zijn voor een gezellig praatje. Men is heel blij met de jonge leden 
die met hun jeugdig enthousiasme, de vaart er heel goed in weten te houden.  
Verder is er altijd ruimte om eens vrijblijvend mee te spelen. 
In het logo van het orkest is de vlinder te zien, de link naar vlinderstad Emmen.  
Een vlinder gaat graag van de ene bloem naar de andere, verschillend van kleur en 
grootte maar aantrekkelijk op zijn eigen manier. Zo speelt het orkest ook stukken 
van verschillende muziekkleuren, stijlen en grootte, als een vlinder steeds op zoek 
naar iets nieuws. Samen vormen al die verschillende stukken een mooi muzikaal 
boeket! 
 
Kamerorkest Emmen treedt op zaterdag 18 mei 2019 op in de kerk van Odoorn,  
Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 15.00 uur. De kerk is open om 14.30 uur.  
Kaarten: € 7,50  te koop voor aanvang of  € 6,50 in de voorverkoop via de website 
van het orkest: www.kamerorkestemmen.nl. 
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NIEUWS VAN DE VOLLEYBALCLUB OSR   
 
Hallo inwoners, even wat nieuws van de volleyballers: het seizoen is weer ten einde.   
D1 gaat promotiewedstrijden spelen voor een plaats in een hogere klasse, een  
klasse die de 3e divisie heet. Haalt men dat, dan wordt dat het hoogste niveau tot nu 
toe in het bestaan van de club. Ook de ander competitieteams deden het goed op 
hun niveau. Ook hebben we dit jaar weer op de basisschool volleyballessen  
gegeven.  
Mochten er onder de lezers kinderrijke ouders zitten waarvan hun kind alsnog een 
maand lang aan de vervolglessen wil meedoen dan kan dat nog in de maand mei.  
De maand mei is ook de maand waarin je als aspirant lid gratis mee mag trainen om 
te kijken of volleybal ook (weer) je favoriete sport kan worden. We trainen en spelen 
in de sportzaal van Exloo. Aanmelden is wel verplicht via info@volleybalOSR.nl.  
Op de site van de club kan je de trainingstijden vinden.  
De andere bezigheid waar OSR zich mee bezig houdt is het ophalen van oude  
metalen als onderdeel van de inkomsten om de contributie laag te houden.  
De dorpen veranderen doorlopend van inwoners, die om wat voor redenen dit soort 
activiteiten niet mee krijgen. Een voordeel voor beide partijen: u hoeft als inwoner de 
stortkosten van de metalen niet betalen en wij als club hebben daar weer voordeel 
van als u het aan ons schenkt. In de maand juni hebben we altijd de grote  
ophaaldag, maar in de rest van het jaar bel je gewoon de oud ijzerlijn 549515 en je 
regelt een breng- of ophaalmoment. 
 
Alvast bedankt , volleybalvereniging OSR 

mailto:info@volleybalOSR.nl
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SPITWARK 

Willem Hulshof (Exloo) stierf in Nederlands-Indië, het roggewiefien, Buinerkeet 
en nogmaals Hunsow 

Spitwa(a)rk begint in Exloo en Nederlands-Indië. Geert Komduur 
schrijft een indringend verhaal over zijn oom Willem, die ver van 
huis, in 1949 om het leven komt. Jacob Westendorp vertelt ons het 
roggewiefien. Kinderen werden vroeger bang gemaakt voor haar.  
Zolang Spitwa(a)rk bestaat is er veel geschreven over het gebied 
tussen Exloo en Valthe. Wim Oosting komt nog eens terug op de  

vermeende stad Hunsow. De Middenplaat laat de kleuters uit 1980 zien van de  
openbare lagere school De Mondenhoek in 1

e
 Exloërmond zien. Oderen verandert 

gaat over de Buinerkeet. Hoe was het vroeger en hoe nu? De column van  
Jan Wierenga, Rondblik, heet Herdenken. ‘Herdenken zit ons in het bloed’, aldus  
Wierenga. Het gaat over de Eerste Wereldoorlog, de vreselijke sneeuwstorm (1979) 
en de ‘ijzelfurie’ in 1987. Uit de krant gaat over de opening van het dorpshuis in  
Valthe in 1965. In Herkent u het nog? een bevrijdingsfoto uit 1

e
 Exloërmond.  

Exloër Willem Hulshof stierf in Nederland-Indië 

Het eerste artikel gaat over Willem Hulshof. Willem, geboren in 1925, was het  
achtste kind van Pieter Hulshof en Willemtien Hof. De familie Hulshof kwam uit de  
gemeente Borger. Hij werd in 1945 opgeroepen voor militaire dienst en hoorde later 
dat hij naar Indië moest. Ingedeeld bij de Huzaren van Boreel, vertrok hij op 7 januari 
1947. Het schip kwam vier weken later aan in Batavia op Java. In juli 1949 kwam hij, 
vlak voor zijn terugreis, om het leven. Een bijzonder artikel met niet eerder  
gepubliceerde foto’s.  
 
Het roggewiefien neemt klein Grietien mee 

Kinderen werd vroeger streng verboden om in het korenveld te gaan.  
Ze werden bang gemaakt voor het roggewiefien. Dat was eerst de roggegeest die het 
koren beschermde. Later werd het roggewiefien als kinderschrik opgevoerd.  
Bedoeld om, net zoals de weerwolf, de boesjeude, de sokkeraaiwiefies en de  
kafberen, kinderen ervan te weerhouden iets te doen wat gevaarlijk was.  
Het roggewiefien was een boze, behekste vrouw in de korenvelden en als ze de kans 
kreeg, de kinderen meevoerde naar een 
donker, onbekend rijk.  

In Spitwa(a)rk gaat het over een  
boerenfamilie in Vetstukkermond  
(2

e
 Valthermond) die hun dochter,  

klein Grietien, verloor. 
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Nog een keer Hunsow… 

Begin 2018 vertelde ex-landbouwer Albert Sanders aan de schrijver van dit artikel,  
dat hij op een perceel tegenover het zwembad in Exloo, aan de weg naar Odoorn, bij 
het ploegen altijd een gestapelde kring van keien tegenkwam. Dat is geen natuurlijke 
situatie en wat vertellen al die hunebedden en grafheuvels in die omgeving ons dan? 
Toch Hunsow? 
Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. 

Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het  
Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens 
(Emmermeer).  

Roelof Hoving  
Tel: 0591-549268 (privé) 
06-29560994  
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BERT EN HARALD OP PAD 

Toen we voor het eerst op pad gingen kregen we het geweldige idee om het Oringer 
verenigingsleven verder te gaan ontdekken. Hierbij dachten we vooral aan sportieve 
bezigheden. Maar ons dorp (en de omgeving) kent uiteraard meerdere verenigingen 
die geen sportieve achtergrond hebben, maar die zeker ook een vermelding en een 
bezoek waard zijn. Zo zijn we onlangs op uitnodiging van voorzitter Harm Weerman 
op pad gegaan om de afdeling Valthe e.o. van de Koninklijke Nederlandse  
Vereniging EHBO te bezoeken. De mensen van de EHBO; eigenlijk zie je ze altijd 
wel ergens lopen wanneer je bijvoorbeeld een evenement bezoekt. Voor het gevoel 
spreekt het altijd voor zich dat ze er zijn, maar is een groep van vrijwilligers die zich 
inzet om mensen te helpen wel zo vanzelfsprekend? Vraag het EHBO’er zelf en hij of 
zij zal natuurlijk zeggen: “Uiteraard!”. Maar eigenlijk is het toch best bijzonder.  
Wat dat betreft is een blijk van waardering voor alle mensen die zich als EHBO’er 
inzetten wel op zijn plaats. 
 
De bedoeling van het “op pad” gaan is om actief aan de activiteiten van de  
betreffende vereniging deel te nemen. En is dit geval is dat ook prima gelukt!  
We hebben namelijk mee mogen doen aan een deel van een reanimatiecursus.  
We werden rond half 8 ‘s avonds verwacht in het dorpshuis van Valthe. Harm was al 
aanwezig om ons te verwelkomen. Onder het genot van koffie en thee konden we 
eerst even kennis maken met de overige cursisten en de cursusleider  
Esther Weijers. Er waren nog 4 andere cursisten; de 5e had zich helaas ziek  
afgemeld. Wat dat betreft vielen we eigenlijk met onze neus in de boter. Volgens de 
regelgeving van de EHBO mag een cursusleider aan hooguit 6 cursisten tegelijk zijn 
of haar kennis overdragen. We mochten vanwege het aantal dus volledig meedoen 
aan de avond.  

De cursus begon met een mondelinge herhaling van wat men de voorgaande week 
had geleerd en wat hun gedachten en ervaringen waren. Daarna moest de kennis 
ook in praktijk worden gebracht. Hiervoor werd er geoefend op 2 reanimatiepoppen. 
Hierna werd met de werkelijke cursus voor deze avond gestart; reanimatie met  
behulp van een AED. Er werd ons geleerd hoe je te werk moet gaan met een AED 
en eigenlijk is dat vrij eenvoudig. We hadden zelf niet gedacht dat het zo gemakkelijk 
zou zijn. Op het moment dat een AED wordt aangezet “praat” het apparaat  
voortdurend tegen je om te zeggen wat je moet doen. Van het plakken van de  
elektroden tot het toedienen van de elektrische schok.  

Wanneer je zo’n avond bezig bent, dringt het beter tot je door dat we erg blij moeten 
zijn met alle vrijwilligers die de EHBO vereniging telt. EHBO gaat natuurlijk veel  
verder dan alleen reanimatie, maar we denken dat we op deze avond wel een goed 
beeld hebben gekregen. Het was in ieder geval een hele leuke en leerzame avond 
waarvoor we de vereniging ook via deze weg nogmaals willen bedanken. 
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Als u geïnteresseerd bent geraakt en meer wilt weten over een reanimatiecursus of 
de EHBO vereniging in het algemeen, kunt u contact opnemen met Harm Weerman 
(0591-512234) of via de mail: ehbovalthe@hotmail.com 

Voor meer informatie kunt ook terecht op www.ehbovalthe.nl 

Bert & Harald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ehbovalthe@hotmail.com
http://www.ehbovalthe.nl
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ZOMERMARKT IN ODOORN 
 
Het is al vaker geprobeerd om iets in de zomer op te zetten, maar we gaan het weer 
proberen. Maar nu vanuit Odoorn zelf. Ik wil proberen om Odoorn in de zomer weer 
een beetje te promoten.  
 
In samenwerking met MRT markten willen we een zomerbraderie opzetten.  
Waarom? Wij willen meer levendigheid in Odoorn. De parel van Drenthe moet weer 
bruisend worden. De markten zullen plaatsvinden in de zomermaanden op  
17, 24, en 31 juli en op 7, 14 en 21 augustus op de woensdagen van 15:00 uur tot 
21:00 uur. Er is overleg geweest met Klaas-Jan van de Oringermarke en hij gaat 
meedenken in het randgebeuren.   
 
Denk nu niet van “het zal allemaal wel”. Nee, we gaan hier volop op inzetten!  
Een leuke zomerbraderie met voor ieder wat wils inclusief leuke randactiviteiten,  
voor de Odoorners maar ook voor alle vakantiegangers die de weg naar het mooie 
Odoorn weten te vinden. We zijn in Odoorn rijk. Wat dacht u van de campings  
rondom Odoorn, de Vlintenholt en de Fruithof, maar ook de hotels de Oringermarke 
en Hotel Odoorn.   
 
Maar “vaak ben je te bange”. Doorpakken en proberen, dat is ons motto!  
 
Dus Odoorners, heeft u markt (braderie) aspiraties, geef u op via MRTmarkten.nl of 
bel met 06-50515578.  
 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat Odoorn weer gaat bruisen in de zomer.  
Tot ziens op één van de zomerbraderieën!  
 
Met enthousiaste groet, 
Egbert Tingen & Gerard Tulp (MRT Markten) 
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NATIONALE OPSCHOONDAG LANGHIETEN 2   

  

Zaterdagochtend 23 maart stond jong en oud klaar met een prikker, een vuilniszak of 

een emmer sop om de buurt van Langhieten 2 op te schonen. Na een kop koffie of 

ranja met lekkers werden de taken verdeeld en ging iedereen hard aan de slag.  

Naast het afval opruimen, zijn ook de speeltuintoestellen weer schoongemaakt.  

De wijk is weer helemaal fris. 

We willen alle vrijwilligers van harte bedanken!! 

  

Theo Zondag 
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 INTERVIEW MET ESTER KUILMAN DOCENTE LICHAMELIJKE OPVOEDING 

“Hey, juf Esther!”, riep Wouter bij het zien van de foto’s die bij dit artikel horen.  
En inderdaad, op de foto’s staat Esther Kuilman, docente lichamelijk opvoeding van 
OBS De Weiert. Maar dat is niet het enige waar zij zich mee bezig houdt. Onlangs had 
ik een gesprek met haar over haar werkzaamheden. 

Om haar even persoonlijk voor te stellen: Esther is 30 jaar, woonachtig in Groningen, 
getrouwd en moeder van een dochter. Ze studeerde aan de ALO in Groningen.  
Na haar studie is ze vrij snel in onze regio komen werken. Na een drietal korte banen 
is ze in 2011 gestart bij Stichting Sport Drenthe als sportcoach. Deze stichting zet zich 
samen met gemeenten, verenigingen en sportbonden in om mensen uit alle lagen van 
de bevolking mee te laten doen in een vitale samenleving. Om dit te bereiken dragen 
ze bij aan maatschappelijke doelen als armoede, participatie en gezondheid. 

In de hoedanigheid van sportcoach is Esther momenteel nog steeds actief  
(al heet de functie in de gemeente Borger-Odoorn ‘Combicoach onderwijs & sport’), 
maar sinds een aantal jaren werkt ze voor de gemeente Borger-Odoorn. Bij de  
gemeente vallen haar werkzaamheden onder de afdeling WMO. Deze afkorting staat 
voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en heeft als doel om gemeenten zorg te 
laten dragen voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.  

Esther’s werkzaamheden als combicoach bestaan daarom niet alleen uit docente aan 
de school is ons dorp. Haar werkzaamheden zijn veel breder, maar uiteraard allemaal 
sport en bewegen gerelateerd. Ze doet deze werkzaamheden echter niet alleen.  
Het gezonde leefstijl team van de gemeente telt momenteel 6 combicoaches, ieder 
met hun eigen regio (kernen) en specialisme.  
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Esther heeft als regio Exloo, Odoorn en Valthe met als specialisme 
verenigingsondersteuning. Deze ondersteuning verzorgt ze overigens voor de gehele 
gemeente. Daarnaast zijn er nog 3 collega’s werkzaam in de overige kernen Borger, 
De Monden en Veenland. Bij een specialisme kan onder andere worden gedacht aan 
seniorensport of Motorische Remedial Teaching (onderwijshulp in het kader van 
bewegingsopvoeding). 

Naast deze specialismen wordt er binnen de gemeente nog aan een speciaal  
programma gewerkt: Cool 2B Fit. Dit is een sportief en leuk leefstijlprogramma voor 
kinderen boven een gezond gewicht en hun ouders. Cool 2B Fit werkt aan een  
gezonde leefstijl bij de kinderen en ouders, met aandacht voor voldoende bewegen en 
gezonder eten. Naast een combicoach zijn er ook andere disciplines aan het 
programma verbonden zoals een diëtist, een kinderfysiotherapeut en een psycholoog. 
 
Tijdens het gesprek heb ik met een hele enthousiaste Esther kennis gemaakt. Ze is 
van jongs af aan altijd al heel sportief geweest en is in haar vrije tijd een actief  
badminton speelster. Haar drijfveer is dan ook om mensen te overtuigen dat (veel)  
beweging een prettig en gezond gevoel geeft. Het is voor haar een uitdaging om  
mensen structureel te laten bewegen en een gezonde levensstijl aan te meten.  
Hoewel wij als redactie misschien niet de meest fanatieke sporters zijn, willen wij  
Esther uiteraard nog wel heel veel succes en plezier wensen met haar  
werkzaamheden in ons dorp (en daarbuiten). 

Voor meer info over het organiseren en bundelen van sportieve laagdrempelige  
activiteiten zie www.actiefborgerodoorn.nl  

Harald Fluks 

____________________________________________________________________ 

ORINGER WEEKEND 2019 
 
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor het Oringer Weekend van 2019 
zijn alweer begonnen. Op 6, 7 en 8 september vindt het weekend dit jaar plaats.  
Vrijdagavond trappen we weer af met een pubquiz en op zaterdag vinden weer de 
Oringer Landgames plaats. Nieuw dit jaar is dat de teams uit minstens 4 en  
maximaal 6 leden mogen bestaan.  
 
’s Avonds is er groot feest in de tent met een optreden van 5th Wheel. 
Op zondagochtend kunnen de fietsers zich weer uitleven tijdens de  
Oringer Bikingtocht en de middag is voor de kinderen. Onder de Boshof worden dan 
voor alle leeftijdsgroepen leuke activiteiten georganiseerd.  
 
Dit is slechts een kleine greep uit alle activiteiten, houd ook onze facebookpagina 
“Oringer weekend” in de gaten. En noteer het alvast in de agenda:  
 
6, 7 en 8 september Oringer Weekend 2019! 
Bianca Meijering 
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PEDICURE KLIJNDIJK 
 
In het kader van de interviews met 
onze adverteerders sprak ik onlangs 
met Paulien Raven, eigenaresse van 
Pedicure Klijndijk, gevestigd aan De 
Garven in, u raadt het al, Klijndijk. 
Dat wij snel zijn mag blijken uit het 
feit dat Paulien nog maar twee keer 
heeft geadverteerd, terwijl er nu al 
een interview wordt geplaatst. Wij 
zijn natuurlijk gek op nieuws, 
vandaar. 
 
Pauline is twee jaar geleden begonnen in een afzonderlijke aanbouw achter de 
garage, op een plek met een prachtig uitzicht over oost Klijndijk. Naast haar vak als 
pedicure heeft Paulien trouwens nog een andere bezigheid, zij is ook nog als 
medewerker in de horeca werkzaam bezig bij Wielens in Noord-Sleen.  
De horeca-ervaring gaat trouwens verder terug, ze heeft ook gewerkt bij Robin Hood 
in Drouwen, Van der Valk in Emmen en de Hunzebergen in Exloo. Ze is nu twee jaar 
pedicure, drie jaar geleden is ze begonnen met een opleiding daarvoor. De 
combinatie met de werkzaamheden in de horeca vindt ze te leuk om zich te 
beperken tot een van beiden, ze ervaart deze combinatie met de horeca als 
bijzonder prettig. Het vak van pedicure is duidelijk de hoofdzaak, de horeca doet ze 
erbij zolang dat nog nodig is. 
 
Gevraagd naar deze interesse in voeten gaf Paulien aan dat dit vooral voorkomt uit 
de behoefte om zorg te verlenen of meer specifieker om zorgen weg te nemen. Onze 
voeten vormen natuurlijk wel de basis en in sommige gevallen kunnen mensen daar 
niet meer zelf voor zorgen. Leeftijd of lichamelijke ongemakken kunnen daartoe 
leiden en het geeft haar veel voldoening als zij in sommige situatie pijn kan 
wegnemen. Velen van ons kennen vast wel de pijnlijke effecten van een likdoorn of 
eksteroog. 
 
Paulien deelt haar eigen tijd in, ze probeert zo veel mogelijk overdag haar afspraken 
te hebben, maar ze werkt ook wel in (het begin van) de avond. Dat indelen van de 
eigen tijd heeft ook nog te maken met haar werkzaamheden bij Wielens en het feit 
dat ze moeder van twee kinderen is. De praktijk is, zoals gezegd, gevestigd in een 
speciale uitbouw, die rolstoeltoegankelijk is gemaakt en voorzien van een aparte 
parkeerplaats. De klandizie, ook afkomstig uit Odoorn en Odoornerveen, is natuurlijk 
niet altijd even goed ter been, dan is toegankelijkheid van het grootste belang. 
 
Paulien volgt regelmatig cursussen om de kennis en kunde op peil te houden, maar 
ze heeft nadrukkelijk geen ambitie in de richting van een bestaan als medisch 
pedicure. Wél vindt ze zaken als wellness in de vorm van een voetenbad, scrubs of 
een extra lange massage zeer aantrekkelijk om te doen. Deze verwennerij ziet ze als 
een mooie uitbreiding van het geboden pakket. 
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Daarnaast is het cosmetische aspect in de vorm van zogenaamde gel-lak (nagellak 
die 6 weken aanwezig blijft) een belangrijke aanvulling op de werkzaamheden. 

Paulien woont inmiddels 12 jaar samen met haar partner Peter Norda, ze zijn de  
trotse ouders van een tweeling van 10 jaar oud. Deze tweeling, bestaande uit een 
jongen en een meisje, gaat samen in het Emmermeer in Emmen naar school.  
Deze keuze hing samen met enerzijds het feit dat men daar een continurooster volgt 
en anderzijds met de werkzaamheden van Paulien bij destijds Van der Valk en nu in 
Noord-Sleen.   

Het was nadrukkelijk geen keuze tegen de school in Odoorn, de band met ons dorp 
is zeer zeker aanwezig. 

Ik wens Paulien veel succes met haar “voetenwerk”, hoewel ze geen bokser is. 

Theo Zondag  

___________________________________________________________________ 

AFSCHEIDSRECEPTIE ZEER DRUK BEZOCHT 
 

De afscheidsreceptie van onze voormalige huisarts Dr. Nico Engelsman is al even 
geleden. Op zijn verzoek laten we weten dat hij zich aangedaan en ontroerd voelde 
door de mooie woorden en de zichtbare zorg die mensen besteed hadden aan  
hetgeen zij hem schonken. Hij wenst allen een goede gezondheid, ook namens de 
dames Derksen en Lippold. 

Conny van der Bent 
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ORINGER RUN 

Op zondag 31 maart vond voor het eerst de Oringer run plaats. Onder stralende  

omstandigheden werd door een groot aantal deelnemers 5 of 10 km gelopen.  

Start en finish waren op het Harm Kuiper sportpark, de route liep door de prachtige 

omgeving van Odoorn. Eigenlijk is dit een soort doorstart van de Schippersrun, die 

helaas niet meer wordt gehouden. 

 

De initiatiefnemers zijn ook oude bekenden, Evelyn Steenbergen, Jeroen Schippers 

en  Janko Kinds. Zij waren en zijn van mening dat een dergelijke run in ieder zichzelf  

respecterend dorp hoort plaats te vinden. Ze hebben aansluiting gezocht bij het 

loopcircuit van Schutrups, dat betekende wel dat ze in de loopagenda flink eerder in 

het jaar terechtkwamen. 

Natuurlijk was ook de Zöndagmörg’n boudel vertegenwoordigd, deze groep 

“hardloopfanaten” is altijd en overal aanwezig waar gelopen kan worden. Ik zag de 

heren Van der Lit, Tingen en Harald Fluks langs flitsen, althans ik vermoed dat zij dat 

waren. Uw sportredacteur kon helaas niet van de partij zijn. Aan de ene kant riep de 

plicht om u van nieuws te voorzien, anderzijds had hij er ook niet de kracht voor. 

Daarom weer alle respect voor de deelnemers. De thee smaakte na afloop best. 

Uw sportredacteur, 

Theo Zondag 
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  INFORMATIEVERZOEK OVER OUD-DORPSGENOOT 

Noot van de redactie: Onderstaand verzoek om informatie kregen wij van de heer 
Muller.  

Beste inwoners van Odoorn, 

Ik ben op zoek naar de jongste broer van mijn grootvader, Hermanus Muller, die is 
geboren op 8 juni 1886. Hij is uit Indië via Naarden en Zeist verhuisd naar Odoorn. 
Vanaf 28 september 1959 woonde hij op Eekhoflaan 20 en vanaf 20 september 
1962 op de Oude Kampenweg 15. Op 27 augustus 1966 is hij in Odoorn overleden.  

Zijn er nog Oringers die hem gekend hebben? Gaarne verneem ik van u.  

Alvast hartelijk dank.  
J. W. T. H. Muller 
e-mail jwthmuller@casema.nl, telefoon 06-51297481. 

 
 
 

 
 



28 

 

PALMPASEN 
 
Zondag 14 april reed de bolderwagen 
vol vrolijke kinderen met hun Haantie 
op een Stokkie naar de Paasbergen. 
ODO haalde de kinderen met vrolijke 
muziek binnen en zorgde voor extra 
gezelligheid. De kinderen mochten hun 
versierde stokkies laten zien aan de 
oudjes, limonade drinken en eieren 
zoeken. Een gezellige ochtend voor 
jong en oud. 
 
Dorpsbelangen Odoorn 
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 LEZEN EN VOORLEZEN (129) 
 
EEN VERHAAL OVER EEN JONGEN DIE ROBOT IS (KAN DAT?) 
nav. Belkader Benali, “Mijn broer en ik”, Amsterdam 2019 
 
April is de maand van de filosofie. Bovenstaand boekje 
is voor die maand geschreven. Als jullie het nu lezen (in 
april!) zit je goed. Maar wat is eigenlijk filosofie?  
Iemand die filosofeert houdt ervan na te denken over 
het leven om te bereiken dat dat leven goed verloopt. 
Via het stellen van vragen kun je veel te weten komen, 
misschien wel alles wat je weten wilt. In de loop van de 
eeuwen zijn er ook ontelbare boeken van allerlei  
denkers (m/v) verschenen. 
 
Eerste jeugdboek voor de maand van de filosofie.  
Dit jaar werd door de Marokkaans-Nederlandse  
schrijver Benali, geboren in 1975 en in Nederland  
opgegroeid vanaf 1979, een (filosofisch) verhaal  
geschreven. De ‘ik’ is het meisje Amira die samen met 
haar broer Adam en haar ouders Kazimir en Louise in 
een onbekende stad wonen. Haar broer gaat naar een 
middelbare school na de zomervakantie. Zij gaat naar 
groep 8. Net als zijn vader wil Adam “robotkunde” gaan 
studeren. Op de laatste vakantiedag, die warm is, gaan Amira en Adam samen naar 
het zwembad. Als ze terug wil gaan is Adam plotseling verdwenen. Ze vindt hem 
weer maar hij praat dan niet gewoon meer. Hij heeft het over een “systeem” dat hij 
moet volgen. Daarna fietst hij snel weg. Samen komen ze terecht in een gebouw 
waar mensen werken aan het ontstaan van een menselijke robot.  
Hun ouders zijn daar ook.  

Het verhaal eindigt in hun huis waar de ouders aan Amira vertellen dat haar broer 
een robot is die (dus) al heel menselijk kan reageren. Dit is een fantastisch en  
spannend verhaal dat ook filosofische vragen oproept over wat echt (waar) is en  
bijvoorbeeld over de grenzen van het menselijk weten en kunnen. Je kunt zelf nog 
vragen die bij je opkomen formuleren, dat is zelfs de bedoeling van dit boekje. 
Misschien zou je het in de klas kunnen bespreken, voorbereid door een paar 
klasgenoten.  

Filosofie voor kinderen. Dat is een vak op sommige scholen al wordt gegeven.  
Het past onder oriëntaties op mens en wereld in de breedste zin van het woord.  
Het is echt een vak voor de toekomst want bij de problemen die opgelost moeten 
worden is een vredelievende en doordachte aanpak van levensbelang. 

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS APRIL 2019 
 
E-book spreekuur in bibliotheek 
In de trein, op de bank of op het strand: e-books  
lenen kan altijd en overal! Wist je dat je e-books  
gratis kunt lenen als je lid bent van de bibliotheek? Via je eigen bibliotheek leen je  
e-books bij de online Bibliotheek. Je hebt keuze uit ruim 15 duizend e-books.  
Van romans tot thrillers, van kinderboeken tot informatief. De collectie is breed,  
gevarieerd en verrassend en wordt steeds vernieuwd. Er valt dus steeds iets nieuws 
te ontdekken. Hoe je leest, dat bepaal je zelf. Op je tablet of telefoon met de handige 
App, op je e-reader of in je browser op je computer. Je kan een e-book 21 dagen 
lenen. Je mag tot maximaal 10 titels tegelijk lenen. Dat wordt eindeloos lezen.  
Je hoeft je nooit druk te maken over het inleveren van je e-books. Als de leentermijn 
van 21 dagen is verstreken, verdwijnen ze automatisch van je boekenplank. Als lid 
van de bibliotheek hoef je alleen maar een account aan te maken bij de online  
Bibliotheek. Of wordt direct online lid.  Wil je ook graag e-books lenen, maar kun je 
hierbij wel wat hulp gebruiken? Kom dan naar de tablet-cafés in de bibliotheek 
Odoorn, van 14.00- 15.30 uur op maandagmiddag 27 mei. Neem wel je eigen laptop, 
tablet of e-reader mee. Welkom en veel plezier bij het lenen van je e-books! 
 
Dreumesuurtje 
Maandag 13 mei van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun  
ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de  
bibliotheek. Margriet en Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de  
dreumesjes en hun ouders of oppas omtrent het thema vervoer. De toegang is gratis. 
 
Wij zoeken vrijwilliger docenten Klik & Tik Bibliotheek Borger-Odoorn 
Vind je het leuk om anderen te helpen en weet je zelf voldoende van computers af?. 
Als docent Klik & Tik help je mensen bij het aanleren van computervaardigheden. 
Van het aanzetten van de computer tot het typen van tekst. En van het downloaden, 
opslaan en verzenden van bestanden tot het vinden van de weg op internet.  
Ter voorbereiding doorloop je zelf de cursus Klik & Tik.  
 
Jij… 
-bent vriendelijk en geduldig 
-vindt het leuk om mensen iets aan te leren 
-bent handig met computers, internet en social media 
-bent minimaal 2,5 uur per week beschikbaar 
-bent per mail, app en/of telefoon goed bereikbaar 
-Enthousiast? 

Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je reactie naar Gea Uil 
g.uil@biblionetdrenthe.nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.  
Bellen kan natuurlijk ook, Gea is meestal te bereiken op 088-0128235. 
Verkoop afgeschreven boeken vanaf 15 mei 
Hemelvaartsdag en vrijdag 31 mei is de Bibliotheek Gesloten 
 
www.bibliotheekodoorn.nl 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 april 1982 - Bejaardenhuis De Paasbergen 


