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31e jaargang no. 4 

december 2018 

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 23 december 10.15 uur  Rest. De Wenakker (Paasbergen)                            

 

Maandag 24 december 22.00 uur  Helene Westerik, Kerstnacht 

 

Zondag 30 december      19.30 uur  Helene Westerik, Gedachtenisdienst 

 

Zondag 13 januari           10 00 uur  ds. Menso Rapport   

 
 
DORPSAGENDA 
Maandag 31 december 23.30 uur  Oud en Nieuw op het dorpsplein 
 
Maandag 31 december    Carbid schieten  
 
Woensdag 9 januari 19.45 uur  Vrouwen van Nu,  
       Nieuwjaarsbijeenkomst, Boshof 
 
Donderdag 27 januari 16.00 uur  Film in de kerk Paddington 2 
 
 

AFVALKALENDER 

18 december PLASTIC, 22 december OUD PAPIER  



2 

 

VAN DE REDACTIE 
 
2018 lijkt voorbij gevlogen. En na nét genoten te hebben van de Kerstmarkt met veel 
kramen en gezelligheid, mag het dorp zich opmaken voor de Kerstdagen, is de mis 
in de Kerk - komt allen tezamen - en daarna de jaarwisseling. Maar niet voordat u in 
dit nummer de intocht van Sinterklaas en de muzikale zwarte pieten heeft gezien. 
Met carbidschieten doen de kinderen van ‘t jaar weer mee in hun eigen ‘klassement’ 
en de volwassenen weten dit evenement steeds beter te vinden. Fijn! Het is tenslotte 
ons nationale erfgoed. Liefhebbers van “de beste wensen” begeven zich in ‘t prilste 
uur van 2019 vast richting het kerkplein. Als ‘t net zo plezierig wordt als voorheen … 

Ook dit jaar hebben de redactieleden met veel plezier weer hun uiterste best gedaan 
u zo goed mogelijk te informeren. En al is het bijzonder spijtig dat José ons gaat  
verlaten – een dankjewel voor je gezelligheid en enorm enthousiaste inzet op vele 
fronten is hier zeker op z’n plaats – gaan de overgebleven redactieleden vol energie 
het nieuwe jaar in. Wel hopen we een net zo enthousiaste en gezellige  
vervanger/-ster toe te kunnen voegen aan ons team. 
Op naar een sprankelend - tevens groener en klimaat-neutraler - 2019! 

Conny van der Bent 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 23 januari 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 13 januari 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 
 
Tot 2x toe is op onverklaarbare wijze een geboorte onvermeld gelaten! Daarom nu 
met trompetgeschal en driewerf hoera: 
5 oktober 2018, Emma Panjer, dochter van Susan Westerhof en Jan-Willem Panjer 
en zus van grote broer Julian. 

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 
 
KRAKEND LIJF 

Zuslief nadert met rasse schreden de middelbare leeftijd. Teneinde het piepen en  
kraken van haar op leeftijd geraakte lichaam te stoppen maakt ze een afspraak met de 
huisarts. De huisarts prikt, meet, weegt en onderwerpt het lichaam aan een grondige 
inspectie. “Beweeg je ook?” vraagt ze streng aan zuslief. “Jazeker” antwoordt deze vol 
zelfvertrouwen. “Ik maak iedere dag een fikse wandeling met mijn honden.” Maar nee, 
dat was niet wat de huisarts bedoelde. “Bewegen in die mate dat je lijf er bezweet van 
raakt en je shirt na afloop kletsnat is en vervangen moet worden door een fris  
exemplaar.” Dat was wat ze bedoelde. 

“Dus nu moet ik sporten” verzucht zuslief tijdens één van onze stevige wandelingen. 
“Zou voor jou ook niet verkeerd zijn” durft ze er nog aan toe te voegen. 

En, eerlijk is eerlijk, ook mijn lichaam begint te kraken en de tijd dat ik mijn veters kon 
strikken zonder daarbij te kreunen ligt ver achter me. Ook bij mij moet er iets gebeuren, 
dus schoorvoetend beloof ik mee te gaan sporten. Maar eerst moeten we bedenken 
wat voor sport. Sportschool, zwemmen, fietsen, tennissen of toch maar powerwalken? 
Nee, voorlopig hebben we nog geen besluit genomen. Misschien dan eerst maar  
denksport. Tot na de feestdagen in ieder geval. Zien we daarna wel weer verder. 

 

Bianca 
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 NIEUW REDACTIELID GEZOCHT 

We hebben vervelend nieuws. José van der Helm stopt met ingang van januari 2019 
met het redactiewerk bij Oes Dörp. Graag wil zij het stokje doorgeven aan een nieuw 
iemand. Lijkt het je leuk om de redactie te komen versterken, meld je dan bij een van 
de redactieleden. Er is van alles te doen, zoals het schrijven van nieuws, het houden 
van interviews, het maken van foto’s en het redigeren van teksten. We vergaderen  
1 maal per maand en spreken dan af wie wat doet. Na de vergadering is er veel tijd 
voor gezelligheid en een hapje en drankje. Het is al met al dus heel leuk om redactielid 
te zijn. 

José bedanken we hier alvast voor haar inzet de afgelopen 5 jaar en wensen haar  
succes met al haar bezigheden. 
 
Anke van den Honert 

_____________________________________________________________________ 

AAN DE TROTSE OUDERS 

Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie prachtspruit te sturen naar 

de redactie? In het januarinummer worden namelijk de babyfoto’s geplaatst van 

alle baby’s die zijn geboren tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019. 

Denk eraan, je wilt al dat moois toch niet voor jezelf houden?

redactie@odoorn.nu 

mailto:redactie@odoorn.nu
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OP 14 OKTOBER JL. BESTOND DE VOLKSZANG IN ODOORN 25 JAAR 
   
Dit is gevierd op 13 oktober met een zangmiddag waarbij ook verenigingen uit  
Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Kostvlies, Emmen, Nieuw Weerdinge en 
Buinerveen aanwezig waren. In een volle zaal werden vele vaderlandse liederen  
gezongen. Tijdens de laatste zangavond in oktober werden er drie leden gehuldigd 
door een lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor de  
Volkszang. Mevrouw H. Plat- Boerma, de heer J. Plat en Mevrouw G. Ziengs-Plaatje 
die alle drie 25 jaar lid zijn. Zij kregen een pen. Mevrouw Plat kreeg tevens een  
oorkonde voor 25 jaar penningmeesterschap.  
 
Als u graag mag zingen en van onze vaderlandse liederen houdt, kom dan gerust eens 
langs op onze zangavond op de laatste woensdag van de maand. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met: 
Annie de Jonge 0591-514069 
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M ARION LIGTHART OPENT LEKKERE KERSTWINKEL IN ODOORN           

  

Marion Ligthart uit Glimmen werd als gelukkige winnaar van een Facebook actie 
door de bakkers van Bakker Joost uitgekozen en daarom opende ze zaterdag  
1 december de Lekkere Kerstwinkel. Daarna dook ze ’t Kerstwinkeltje in om gratis te 
shoppen en genoot in het lunchlokaal dat met duizenden lichtjes in winterse sfeer is 
gebracht. De Lekkere Kerstwinkel is een nieuw initiatief en brengt nog meer sfeer in 
Odoorn tijdens de donkere dagen voor kerst.  
  
Enkele medewerkers van Bakker Joost zijn gek op kerstmarkten en -winkels.  
Hun enthousiasme voor kerst inspireerde het gehele team om te onderzoeken of 
Bakker Joost meer de kerstsfeer erin kan brengen. En dat heeft Richard Martens, 
eigenaar van Bakker Joost, geweten! Hij herkent zijn eigen bedrijf niet meer,  
lunchlokaal en ’t Winkeltje zijn omgetoverd in een soort Winterwonderland.  
Het pand valt ’s avonds in het centrum van Odoorn op: duizenden lichtjes, binnen en 
buiten, verlichten het karakteristieke pandje.  
  
Ook de bakkers en de keuken zijn geïnspireerd door de kerst aan de slag gegaan. 
Vanaf 8 december is de menukaart in winterse sferen en kun je ontbijten, brunchen 
en lunchen combineren met kerstshoppen in ’t Winkeltje. Bedrijven die hun  
kerstpakketten komen samenstellen, worden getrakteerd op koffie met taart.  
  
Odoorn heeft nog meer bijzondere winkels, die een bezoek rond kerst aan het dorp 
de moeite waard maken, eventueel gecombineerd met een mooie wandelroute door 
bos en over heide. Zo kunnen de echte kerstliefhebbers ook in eigen regio hun hart 
ophalen. 
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TONEELVERENIGING DE HEIDEBLOEM 
 
Hallo allemaal, 

Sinterklaas is alweer vertrokken, Kerst komt alweer in zicht. Wij zijn al lang en breed 
weer aan het repeteren met een klucht "met de kont in de botter", geschreven door 
Bernd Gombold en vertaald door Ben ten Velde. 

Maar voor nu het belangrijkste, de data waarop wij spelen: 

Vrijdag 1 februari 2019 - 20.00 uur 

Zaterdag 2 februari 2019 - 20.00 uur 

Vrijdag 8 februari 2019 - 20.00 uur 

Zaterdag 9 februari 2019 - 20.00 uur 

De kaarten zijn vanaf 16 januari 2019 verkrijgbaar bij Café-Restaurant "De Boshof". 
Kosten € 9,50 per kaartje inclusief koffie/thee met caké. 
Zorg dat u er op tijd bij bent, want vol = vol. 

Wij gaan er nog even flink tegenaan om u allen in februari weer een leuke avond te 
bezorgen. 

Voor nu fijne feestdagen toegewenst. 
 
Toneelvereniging De Heidebloem 
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KERSTVARIA 
 
‘Ons’ kerstfeest heeft van origine een bijzondere en tevens religieuze betekenis. 
Niettemin geldt hiervoor, net als voor heel wat andere ontwikkelingen, dat de tijd niet 
stilstaat en veranderingen blijven plaatsvinden. De betekenis van Kerst is niet meer 
als vanzelfsprekend voor iedereen gelijk. Al staat het geloof voor een deel van de 
bevolking nog steeds als een huis, een ander deel van de bevolking heeft er afstand 
van genomen of kan zich beter vinden in ‘een andere kleur’ (geloofs-)overtuiging; 
men is eenvoudigweg humanist, agnost of atheïst. Hoe het ook zij, Kerst is niet zoals 
vaak wordt gezegd ‘het grote eetfeest’. De meeste mensen ervaren het liever als 
gelegenheid waarbij men de vrije feestdagen benut om het hectische leven voor een 
aantal dagen ‘on hold’ te zetten, bijeen te komen en onder het genot van een  
smakelijke maaltijd en wellicht wat cadeaus, weer heerlijk bij te praten. 
Als je het begrip in één woord zou moeten samenvatten, dan is ‘gezelligheid’ de 
meest voor de hand liggende vertaling van de moderne Kerst. Met de familie bijeen 
komen, even langsgaan bij vrienden, (groot)ouders of een eenzame buur. Er zijn 
heel wat mensen die traditiegetrouw de Kerk bezoeken op Kerstavond; dat is mooi 
en menigeen kijkt er naar uit.  
 
Echter de bij deze dagen behorende gezelligheid zal niet iedereen kunnen  
waarderen of beleven. Wat te denken van mensen die écht alleen zijn of iemand 
hebben verloren; ga je op bezoek? Degene die gruwt van de commercie en het  
ongebreidelde geschrans rond deze dagen, vraag je die te dineren? De persoon die 
gebrouilleerd is geraakt met de familie; nodig je die toch uit in je huis? Of zij die  
gevlucht zijn voor oorlog en geweld en geliefde familieleden hebben moeten  
achterlaten. Die vanuit een heel andere cultuur in ons land terecht zijn gekomen, los 
van alles wat vertrouwd was en nu in ons ‘Hollandse’ Kerstfeest met al z’n  
schakeringen zijn beland; hoe ervaren zij dat?  
 
In deze feestelijke periode gaan we over het algemeen nog steeds uit van waarden 
die ons door de eeuwen heen zijn meegegeven, verhalen die van generatie op  
generatie zijn overgegaan. Kerst wordt door sommigen desondanks als een  
achterhaald vertelsel beschouwd, als niet van deze tijd.  
 
Maar stel je nu eens voor dat Jezus pas déze Kerst geboren zou worden.  
En stel nou dat zijn evenknie Mohammed ook deze Kerst pas ter wereld zou komen. 
Niet zoveel jaar geleden, maar nu! Zou dat verschil maken? Wanneer ze bij elkaar in 
de buurt woonden, dan kwamen ze vast op hetzelfde kinderdagverblijf terecht en 
daarna op dezelfde basisschool. Speelden ze samen op het schoolplein, wedijverden 
ze tijdens het voetballen wie het hardst kon rennen en de meeste doelpunten kon 
scoren, om na afloop en toch een goed samenspel, als dikke vrienden naar huis te 
gaan. Ook in hun vrije tijd konden ze prima met elkaar overweg en zouden ze vast 
heel goed zijn in boomklimmen, boeken lezen en creatief zijn, haalden ze hun  
zwemdiploma’s, gingen ze naar de padvinders enz. Goed bekeken werden het  
kameraden door dik en dun. 
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Naarmate ze ouder werden, gingen ze studeren en belandden ook samen bij de  
lokale muziekvereniging. Leerden daar het belang van ritme en harmonie en om  
verschillende instrumenten te bespelen. Ze zongen niet bij een koor, dat vonden ze 
nou niet bepaald flex  maar je raadt het al, dat konden die gasten van nature. Een 
boyband werd geboren en omdat hun huidige namen er niet echt uit sprongen, 
moest dat eigentijdser en gingen ze op zoek naar een vlotter klinkend pseudoniem. 
De een zou met zoiets als Ye-s@yz een stuk moderner voor de dag komen en  
wellicht een fikse schare aan volgers op Facebook of Instagram aan zich weten te 
binden. De ander koos misschien voor Mo’mattie  of iets dergelijks; Suri-Arabisch als 
hippe twist voor een klassieke naam. Hij bleek het direct heel goed te doen in de 
hedendaagse media. Tenslotte wil iedereen flitsend voor de dag komen,  
veel vrienden en ‘likes scoren’ en populair zijn. En helemaal als je een boodschap 
aan de man/vrouw/mensheid wilt brengen, of dat nu ‘antiek’ vanuit een boek is of dat 
je het lekker kunt rappen. Samenwerking bleek hierbij wel ‘key’ te zijn. 

En wat als beide jongens in hun jeugd een niet op hun mond gevallen oudere of  
jongere zus of broer hadden, hoe zou de wereld er dan uit hebben gezien … Voor 
zover ik kon nagaan, vertellen de geschriften daar niet over, maar de kans is groot 
dat ze inderdaad broers of zussen hadden. Omdat het rond 2 millennia geleden  
ruimschoots ontbrak aan verwarmende middelen, anders dan de zon, vuur of de 
warmte van de ander, is bij gebrek aan - toentertijd nog niet uitgevonden middelen 
ter geboorteregulering – het zeer wel denkbaar dat deze mannen géén enig kind 
waren. Als ze in deze tijd geboren zouden zijn, hadden ze wellicht ijverige zussen 
die hen meehielpen zelfstandig te worden en de kunst van het koken en andere 
huishoudelijke zaken bijbrachten en broers om mee te filosoferen, voetballen of  
fietsen. Andersom kan natuurlijk ook! Niets is in deze ondenkbaar. 

Nu moet gezegd, een echte kenner van beide levensbeschouwingen ben ik niet, 
doch na enige verdieping kwam ik er achter dat beide heren dezelfde stamvader 
hebben: Adam. Vervolgens vond ik in Wikipedia deze verklaring van het woord  
religie: “Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele  
vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan.” 
Betekenisvolle verbindingen … wat een prachtig begrip.  

Wellicht is het mooi om interessante verbindingen in elkaars ideeën te vinden en uit 
te zoeken wat voor een ieder de zingeving van het leven is. Om naar elkaar te  
kijken, elk vanuit een net iets andere invalshoek, maar wel met respect voor de  
medemens. Want van welke vorm van ‘literatuur’ je ook houdt, het blijft een mooie 
bezigheid, dat lezen. Waar de een kiest voor de Bijbel of de Koran, opteert een  
ander voor een Boeddhistisch boek of leest de Thora. Of niets van dat alles en komt 
een kookboek of thriller uit de boekenkast of bieb. Is de één daarom beter of minder 
dan de ander … uiteraard niet! ‘Smaken’ verschillen nu eenmaal en gelukkig mag je 
anno nu zélf kiezen waar jij je prettig bij voelt. 

                                                                                                   Zie volgende bladzijde 
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Dus lieve mensen, welke overtuiging iemand ook aanhangt: laat de wereld dezer  
dagen één wereld worden. Een kosmos zonder oorlogen en conflicten, verdriet of  
narigheid. Zet in op de échte leefwereld: de aardbol en de natuur die door ons mensen 
– van alle geloven en gezindten – zo hard nodig is om te overleven. Het zou zomaar 
zó goed kunnen bevallen, dat het ons niet alleen past tijdens de feestdagen, maar héél 
het jaar. 
 
Dromen mag en ik weet best: het zit wereldwijd bekeken helaas niet in ieders natuur 
om met de mensen en de natuur om ons heen zorgvuldig om te springen. Maar wat 
zou het prachtig zijn als wapens vielen die spaden werden, die gaten groeven om  
bomen te planten. Als bommen voedselpakketten bleken. Als gifgas werd 
‘omgebracht’ en zuurstof rijkelijk over de aardbol kon uitwaaieren. Dat de oceanen 
weer vol kleurrijk koraal in plaats van plastic zouden zijn. Wanneer de regen gelijk over 
de wereld werd verdeeld, waardoor gewassen voor iedereen even goed zouden  
groeien en niemand meer honger hoefde te leiden. En als er geen presidenten meer 
waren die alleen voor eigen gewin op een zetel zaten, die zich niets aantrokken van 
menselijke waarden of van door honger stervende kinderen en die denken dat zoiets 
als klimaatverandering niet bestaat. Het zou de wereld allemaal een stuk mooier  
maken. 
 
Laten we het deze dagen mooi, licht, gezellig, warm en dierbaar maken, voor ieder 
mens om ons heen. 
 
Op naar een gezonder klimaat en bovenal een liefdevol 2019. Fijne feestdagen! 
Conny van der Bent 
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DONDERDAGMIDDAG 27 DECEMBER 2018, 16.00 UUR. FILM IN DE KERK 

Leuke familiefilm in de kerstvakantie in de Kerk van Odoorn 

Op donderdagmiddag 27 december start om 16.00 uur de familiefilm (vanaf 6 jaar) 

Paddington 2 in de Kerk van Odoorn. 

Films die werkelijk leuk zijn voor het hele gezin zijn zeldzaam, daarom was de  

live-actionfilm over beertje Paddington uit 2014 zo'n fijne verrassing. Regisseur King 

maakte er een onweerstaanbaar vrolijk avontuur van, oer-Brits (met subtiele 

Brexitkritiek), prachtig vormgegeven en vol geïnspireerde grapjes. Dit vervolg heeft  

diezelfde ingrediënten maar is nog iets beter. 

Paddington voelt zich gelukkig bij de familie Brown in Windsor Gardens, waar hij een 

populair lid van de gemeenschap is geworden. Tijdens een zoektocht naar het  

perfecte cadeau voor zijn geliefde tante Lucy's honderdste verjaardag ontdekt  

Paddington een uniek boek in Mr. Gruber's antiekwinkel. Om het boek te kunnen 

kopen neemt hij een reeks vreemde baantjes aan. Maar wanneer het boek wordt 

gestolen is het aan Paddington en de familie Brown om de dief te ontmaskeren. 

Deze middag wordt georganiseerd door Podium Odoorn en Bibliotheek Odoorn en is 

een voorproefje van het op te richten Filmhuis Borger-Odoorn. 

 

Toegang is € 5,00 per persoon. 
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PODIUM ODOORN: 19 JANUARI 2019  
DRENTS VOCAAL ENSEMBLE  
met Spaanse en Argentijnse klanken 

Het Drents Vocaal Ensemble (DVE) is een kamerkoor met  
ongeveer 23 leden. Het ensemble uit Borger biedt een breed 
repertoire van middeleeuws tot modern en staat onder leiding van dirigent Bernard 
Slofstra. Het concert in de kerk van Odoorn zal bestaan uit deels a capella en deels uit 
op klassieke gitaar begeleide stukken. Het zal in elk geval een muzikaal intermezzo op 
Spaanse gitaar omvatten en twee blokken van stukken van respectievelijk de Spaanse 
componist Marcel Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) en de Argentijnse componist 
Carlos Guastavino (1912-2000). De eerste is een romantisch componist die warme, 
gracieuze, vaak virtuoze muziek schreef. Guastavino was als componist en pianist een 
exponent van het Argentijnse romantische nationalisme.  
Hij inspireerde Argentijnse componisten vanaf 1960 met zijn verwerking van populaire 
en folkloristische Argentijnse muziek in een romantisch-klassieke taal.  
Het Drents Vocaal Ensemble zal een aantal koorliederen ten gehore brengen. 
 
Het wordt een bijzonder en gevarieerd programma met veel expressie.  
Meer informatie op www.drentsvocaal.nl/wordpress 

DVE treedt op op Zaterdag 19 januari 2019 in de kerk van Odoorn.  
Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. 
 
Kaarten: € 10,00 te koop voor aanvang of in de voorverkoop besteld worden via de 
website www.sokc.nl, via de mail: h.klein@sokc.nl of worden afgehaald bij drogist  
SIMA, Exloerweg 9a. 7873 BW Odoorn. 
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OUD EN NIEUW OP HET DORPSPLEIN       
 
Omdat het vorig jaar ook weer een groots succes was, vieren we dit jaar ook weer 
oud&nieuw op het dorpsplein. Iedereen die het nieuwe jaar wil inluiden is van harte 
welkom op het dorpsplein vanaf 23.30 uur. Wij zorgen ervoor dat jullie er warmpjes bij 
staan en hopelijk kunnen we 2019 gezellig met elkaar beginnen!  
 
Tot dan!   
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
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KERSTMARKT 2018 
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KERSTMARKT 2018 
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REDACTIE OP DE SPORTIEVE TOER BIJ THOR 
 
In het oktober nummer van Oes Dorp hadden we al melding gemaakt van de 1.000e 
keer herenfitness van Thor, de gymnastiek vereniging uit Odoorn. De herenfitness is 
gestart in 1994, maar de oorsprong van de vereniging gaat nog verder terug.  
Thor (Turnen houdt ons recht) is namelijk opgericht tijdens de 2e Wereld Oorlog op  
25 oktober 1941. 
 
Een tijdje terug hadden we een gesprek met voorzitter Evert Jan Hofstra.  
Een gymnastiekvereniging is eigenlijk een hele bijzondere vereniging. Dat geldt niet 
alleen voor Thor, maar eigenlijk voor de meeste gymnastiekverenigingen in het hele 
land. Voor veel kinderen is gymnastiek namelijk de eerste kennismaking met sport. 
Het gaat in tegenstelling tot andere sportverenigingen bij gym in eerste instantie niet 
om het competitieverband. Kinderen starten met gymnastiek met name voor de  
motorische ontwikkeling, en kan wat dat betreft ook goed aan de basisschool  
gerelateerd worden. Op het moment dat ze ouder worden stappen veel kinderen 
over naar een andere sport. Evert Jan ziet Thor dan ook meer als een faciliterende 
dan een prestatiegerichte sportvereniging. 
 
Thor biedt of bood diverse activiteiten onder haar vlag aan. De prioriteit ligt van 
oudsher bij de reguliere  
gymgroepen. Momenteel zijn dit er 4 in 
diverse leeftijdscategorieën. Deze 
groepen staan alweer vele jaren onder 
leiding van Femke Laroo. Maar er is 
ook plaats voor andere activiteiten  
zoals het eerder genoemde heren  
fitness en spinning. In het verleden 
kon men via Thor ook sporten als  
streetdance, dance fit of hardlopen 
beoefenen. 
 
Het huidige ledenaantal ligt op zo'n 
100 mensen, waarvan het merendeel 
(ca. 70)  
in de reguliere gymgroepen zitten. Vanwege het hoge aantal jeugdige leden en met 
name de doorstroom hiervan is een gymvereniging in kleinere dorpen zoals de onze 
afhankelijk van de bevolkingsgroei. Om de toekomst van de vereniging en de  
gymnastiek in het algemeen te waarborgen heeft Thor een samenwerkingsverband 
met andere verenigingen. Hieruit is een aantal jaren geleden de turnvereniging DET 
ontstaan. Naast Thor bestaat deze vereniging uit DOS uit Valthe en Eendracht uit 
Exloo. Het is niet ondenkbaar dat de 3 verenigingen de samenwerking in de  
toekomst verder zullen uitbreiden. 
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Als "tegenprestatie" voor het gesprek en plaatsing van een stukje over Thor in Oes 
Dorp werden we als redactie onlangs uitgenodigd om eens een keertje mee te doen 
met de herenfitness. Na wat emotionele en geestelijke voorbereiding was het op 
dinsdag 4 december zover. Ter gelegenheid van de duizendste keer herenfitness 
Thor mochten we een keer met de mannen meedoen. En daar stonden we dan, geen 
idee wat ons te wachten stond. Netjes op tijd met de sportspullen in onze hand. Bij 
aankomst werden we zeer hartelijk ontvangen en betraden de gymzaal aan de 

Goorns. Ongeveer een 20 man kwamen de zaal  
binnen, en een ieder begon spontaan allerlei  
toestellen, gewichten, spinningfietsen, etc. klaar te 
zetten. In “no time” was de zaal veranderd in een 
fitnesszaal. Nog steeds geen idee wat er van ons 
verwacht werd kregen we een warm welkom. Na ons 
voorgesteld te hebben mochten we een zeer  
toepasselijk T-shirt in ontvangst nemen. Het T-shirt 
van 1000 keer herenfitness Thor. Echter waren de 
drie nullen, volkomen terecht, weggestreept. Het was 
immers voor ons de eerste keer. 
 
En dan nu aan de bak. De oefeningen volgden elkaar 

in een snel tempo op.  
Variërend van hardlopen, fietsen tot oefeningen met gewichten. We volgden het  
parcours waarbij steeds andere spieren werden aangesproken. Kortom in een dik uur 
ervaarden we een volledige work-out waarbij alle spieren in ons lichaam ingezet  
werden. We willen Thor hartelijk bedanken voor deze ervaring en spierpijn. 
 
Bert van der Lit & Harald Fluks 
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VERSLAG BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU OP 14 NOVEMBER IN  
DE BOSHOF   

Op 14 november vond in de Boshof de 
maandelijkse avond van de Vrouwen van 
Nu plaats. Deze keer ging het over een wat  
serieuzer onderwerp, nl. borstkanker. Heel 
wat vrouwen, 43 in totaal, waren gekomen 
om iets meer te weten te komen over een 
ziekte waar helaas velen van ons mee te 
maken krijgen, hetzij zelf of in onze naaste 
omgeving. Voor ons ook nu weer heel  
actueel, daar de door sommigen zo 
gevreesde bus weer in het dorp staat. 
 
Inge Kiewiet uit Valthe is verpleegkundig specialist en verbonden aan het Treant 
Mammacentrum in Hoogeveen. Zij hield op boeiende wijze een lezing over de  
huidige manier van diagnosticeren en behandelen van borstkanker in het  
Mammacentrum. Mamma betekent borst in het Latijn, vandaar de naam.  
Tegenwoordig zijn alle specialismes rond borstkanker gecentreerd in een apart  
centrum in Hoogeveen. Een groot voordeel daarvan is dat de lijntjes heel kort  
geworden zijn en de samenwerking optimaal is. Het behandelteam bestaat uit  
gespecialiseerde chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, internist-
oncologen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, oncologisch  
consulenten, verpleegkundigen, radiodiagnostisch laboranten, nucleair  
geneeskundigen en plastisch chirurgen. In het nabehandelingstraject zijn ook  
psychologen, fysiotherapeuten en medisch maatschappelijk werkers betrokken. 
 
Daardoor is het mogelijk, na verwijzing van de huisarts, binnen enkele dagen een 
oproep te krijgen en op één dag alle benodigde onderzoeken te ondergaan.  
Men krijgt - bijna altijd – dezelfde dag nog uitslag. Geruststellend was het te horen 
dat 85 % van alle gevallen met een goed bericht de deur uitgaan. En voor de rest zijn 
er over het algemeen goede behandelingen mogelijk, uitzonderingen daar gelaten 
natuurlijk. Inge vertelde heel duidelijk en haar verhaal werd ondersteund door  
filmpjes. Ook verwees ze naar de website van Treant, waarop alles ook heel duidelijk 
wordt uitgelegd. Men was vol aandacht en na afloop van het verhaal waren er nog 
veel vragen uit de zaal, wat maar aangaf dat het een onderwerp is dat voor ieder 
interessant was. 
 
De (vice-)voorzitter bedankte Inge hartelijk voor de interessante lezing in de vorm 
van een bijdrage in de pot voor een goed doel (in dit geval de aanschaf van een 
hoofdkoeler, die haaruitval bij chemotherapie moet voorkomen) en een mooie 
bos  bloemen. Ze wenst een ieder wel thuis en de volgende bijeenkomst zal zijn op 
woensdag 19 december: de kerstavond met een speciaal tintje. 

Notulist: Tettie Drijfholt 



19 

 

RARA WAT IS DIT   

De afgelopen maand heeft u veel 
gereageerd op het getoonde 
voorwerp. Blijkbaar was het bij 
velen een attribuut wat toch wel in 
de familie gebruikt wordt.  
Allereerst bedankt voor alle leuke 
reacties. Het was inderdaad een 
hulpstuk om de pijp mee aan te 
stampen en schoon te maken, 
een onmisbaar stukje  
gereedschap voor een pijproker.  
Of zoals een van de lezers zei 
een “pijpbestek”. Wel grappig dat 
velen het herkende terwijl je toch bijna geen  
mensen meer ziet pijp roken. 

Dan nu het voorwerp van deze maand. Het is een modern hulpstuk en ik ben  
benieuwd of u het zult herkennen. Ik daag u uit om mij te vertellen wat dit is. 

 

Dit is het laatste voorwerp van 2018 en ik wens u bij deze fijne feestdagen. 

Bert van der Lit 
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SCHIPPERSRUN IN EEN NIEUW JASJE 
 
Hardlopen zorgt ervoor dat er een gelukshormoon wordt aangemaakt, het verkleint 
de kans op depressies en angststoornissen én het helpt tegen stress. Hartstikke leuk 
en gezond dus dat hardlopen! In Odoorn werd daarom elk jaar tijdens de  
Oringermarkt de Schippersrun gehouden. Iedereen kon deelnemen aan de 5 of 10 
kilometer en voor de basisschoolleerlingen was er een run van 1800 meter. In 2017 
werd de Schippersrun voor de 18e keer gehouden, maar dit jaar werd er bekend  
gemaakt dat er in 2018 geen Schippersrun meer zou worden georganiseerd. 

Jammer, vonden Evelyn Steenbergen, Jeroen Schippers en Janko Kinds. Het zou 
zonde zijn dat de run van Odoorn helemaal zou verdwijnen. Zij besloten daarom om 
de Schippersrun nieuw leven in te blazen en kwamen op het idee van de Oringer 
Run, die op zondag 31 maart 2019 voor het eerst zal worden gehouden.  
Voetbalvereniging HOC uit Odoorn draagt ook een steentje bij. Zij hebben het Harm 
Kuiper sportpark aangeboden als startlocatie. De afstanden blijven hetzelfde,  
namelijk 5 en 10 kilometer, en er wordt nog gebrainstormd over mooie nieuwe routes 
voor jong en oud. 

Een ander nieuw onderdeel van de Oringer Run is de Doekoe-actie. Dit is een  
sponsorloop voor kinderen, gesponsord door Coop Schippers in Odoorn. Jeroen 
Schippers, eigenaar van de supermarkt, wil de jeugd middels deze actie bewust  
maken van het belang van gezond eten en bewegen. Dit doet hij door de run te  
ondersteunen door middel van de Doekoe-actie. De kinderen kunnen zich naast de 
munten die ze van de Coop krijgen ook laten sponsoren door hun ouders, vrienden, 
opa’s en oma’s, kennissen, enzovoort. Er zijn twee routes: van 1 kilometer en van  
2 kilometer. Deze munten kunnen kinderen later doneren aan een school van hun 
voorkeur. Aan het eind van de actie wordt de opbrengst verdeeld en het geld krijgen 
ze in de vorm van een tegoed voor sport- en spelmaterialen. De Doekoe-actie is een 
actie van Coop in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation. 

Op zondag 31 maart 2019 zal de Oringer Run voor het eerst worden gehouden.  

Zet uw beste beentje voor en doe mee! Wilt u op de hoogte blijven van dit sportieve  

evenement? Bekijk dan de Facebookpagina van de Oringer Run.  

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar mooilopen@oringerrun.nl. 
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OPBRECHST STATIEGELDACTIE VOOR HET HUIS VAN HEDEN 
 
De Coop Supermarkt Schippers in Odoorn, heeft een statiegeld actie gehouden. 
Van Coop samen met haar klanten, een geweldig initiatief. 
 
Janny Hofsteenge heeft namens het Huis van Heden, Hospice Zuid Oost Drenthe te 
Emmen, de donatie van € 1.080,10 in ontvangst mogen nemen. 
 
Coop Schippers Odoorn en al jullie klanten hartstikke bedankt!! 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Janny Hofsteenge 
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FEESTELIJKE OPENING VERBOUWD LUNZENHUIS 

Samen met de 3 bewoners, verrichtten wethouder Albert Trip en manager Belinda 

Kramer de opening van het Lunzenhuis. 
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ZELFSTANDIG OUD WORDEN IN MONUMENTAAL EN BETAALBAAR  
ZORGPAND 

Wonen in een monumentaal pand dat  
betaalbaar is, karakteristiek, een tikkeltje  
modern en mét goede zorg dichtbij. Dat 
kan bij Treant Zorggroep in het  
monumentale Van Lunzenhuis in Odoorn. 
Het Van Lunzenhuis werd vanmiddag  
feestelijk geopend door de bewoners en 
wethouder Albert Trip van gemeente  
Borger-Odoorn. 

Vier appartementen voor ouderen met een zorgvraag telt het Van Lunzenhuis, dat 
gebouwd werd rond 1860 en een Rijksmonument is. Dankzij subsidie van  
Monumentenzorg ging in april dit jaar de verbouw van start. Eind oktober was de 
oplevering en zondag verhuisde de eerste bewoner naar het Van Lunzenhuis: 
 ‘ik had nooit verwacht dat ik in zo’n mooi pand zou gaan wonen. Het is nog een 
beetje wennen, maar ik ga mij hier zeker thuis voelen’, vertelt mevrouw Akkerman 
trots. 

Zorg dichtbij ‘In het Van Lunzenhuis hebben we onze zorgvisie kunnen realiseren’, 
vertelt manager Belinda Kramer trots. ‘We hebben een fijn en veilig thuis gemaakt 
met goede zorg dichtbij.’ Zorgmedewerkers van naastgelegen zorglocatie  
De Paasbergen komen op bezoek voor de benodigde zorg. En andersom kunnen 
bewoners in De Paasbergen terecht voor een warme maaltijd in het restaurant,  
om hun dagelijkse boodschappen te halen of voor een afspraak met de huisartsen. 
‘Het Van Lunzenhuis is een plek waar bewoners zo lang mogelijk hun eigen leven 
kunnen blijven leven.’ Een prachtig resultaat en echt een aanwinst voor Odoorn vindt 
wethouder Trip. 

 
Rondleiding Tijdens de opening konden 
aanwezigen een kijkje nemen in het  
Van Lunzenhuis waar twee bewoners sinds 
een week wonen. De authentieke  
buitenkant van het pand is bewaard  
gebleven, de appartementen ogen  
karakteristiek en zelfs de oude bedstee uit 
het voormalig armenwerkhuis is behouden.  
Tegelijkertijd voldoen de appartementen 
aan de eisen van deze tijd door het  
toevoegen van verschillende ICT-
toepassingen, zoals automatische 

verlichting, dwaaldetectie en verpleegoproep. De andere twee bewoners verhuizen  
binnenkort naar het Van Lunzenhuis.   
                                         (Foto: Bianca Verhoef Fotografie) 
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SINTERKLAAS 2018 
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VOLLEYBALVERENIGING OSR  
 
Even wat berichten van de volleybalclub. 
 
Het jaar is bijna voorbij als jullie dit bericht onder ogen 
krijgen. OSR is tot nu toe erg succesvol in de  
competitie, je kan ons volgen op Facebook en op onze  
website www.volleybalOSR.nl. Onlangs hebben we 
weer lessen verzorgd op de school om de jongste  
Oringers bekend te maken met het volleyballen, ruim 
60 kinderen kregen les in 3 weken ,met daarna de  
mogelijkheid nog de hele maand december gratis 

vervolglessen te nemen in Exloo op de dinsdagmiddag. Ook heeft de club het hele 
jaar door OUDE METALEN van jullie mogen ontvangen, in de maand juni hebben 
we in Exloo Klijndijk en Odoorn ruim 4000kg metaal opgehaald, ook door het jaar 
weten de Oringers de weg naar de volleybalclub te vinden door oude metalen te 
brengen bij het bekende  
warenhuis te Exloo of men belde met 549515 voor een haal moment (trouwens dit 
kan nog steeds) als laatste activiteit hebben we voor de 28e keer de verkoop van 
Oliebollen en Kniepertjes op het programma staan, de folder komt nog in de bus of 
is al bezorgd. Voor het nieuwe jaar willen we ook weer een poging doen de heren 
weer aan het volleyballen te krijgen binnen de club, interesse? mail dat naar  
info@volleybalOSR.nl.  
 
We willen afsluiten door alle Oringers en anderen die dit blad lezen te bedanken 
voor de oude metalen en de aankoop van oliebollen en kniepertjes en wensen  
jullie alvast goede kerstdagen en een voorspoedig gezond en sportief 2019. 
 
Bestuur OSR 
 
_________________________________________________________________ 
 
WIJZIGINGEN HUISARTSENPRAKTIJK 
 
Per 1-1-2019 gaat dokter Engelsman met pensioen. 
Dokter Derksen blijft en dokter Lippold wordt  
de nieuwe vaste huisarts. De naam van de praktijk 
wordt per die datum aangepast naar huisartsenpraktijk 
NoorderEs.  
Iedereen verbonden aan deze praktijk, ontvangt binnenkort per huishouden een 
uitgebreidere brief. 
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  COOP STATIEGELDACTIE EN DE PAASBERGENBUS  
  
De Paasbergenbus is er niet alleen voor bewoners van de Paasbergen maar ook 
voor mensen die op grond van hun handicap of hoge leeftijd gebruik willen maken 
van deze bus. Deze mensen kunnen de bus gebruiken voor bijv.  
-recreatieve uitstapjes  speciale familie bezoekjes - halen en brengen naar en van 
Uw vakantiebestemming - bezoek aan kerk / begraafplaats / crematorium - rondrit in 
de oude woonomgeving - winkelbezoek. 
  
Aan het gebruik zijn wel enige voorwaarden verbonden onder andere dat bus  
gebruik niet is, waarvoor ook taxivervoer beschikbaar is. Zoals b.v. bezoek  
ziekenhuis. Informatie daarover vindt U op de website:  
https://www.vriendenpaasbergenbus.wordpress.com 
 
Om de bus in stand te kunnen houden worden sponsoren en donateurs  
geworven. 
 
In maanden januari / februari en maart 2019 is de Paasbergenbus uitgekozen als 
doel voor de statiegeldactie van  
Coöp Schippers.  
 
Door Coöp Schippers wordt aan het eind 
van de actie het bedrag voor ingeleverde 
statiegeldflessen verdubbelt en uitgekeerd 
aan de stichting vrienden van de  
Paasbergenbus. Het bedrag zal worden 
aangewend voor het in stand houden  van 
de huidige bus en voor reservering voor 
een  
toekomstige bus.  
  
Een ieder die onze stichting en de bovengenoemde doelgroep een warm hart  
toedraagt verzoeken wij Uw statiegeld in die maanden te doneren. 
De stichting is U daar zeer erkentelijk voor. 
  
Overigens  is het ook mogelijk om Vriend te worden van de Paasbergenbus, waarbij 
U de bus financieel ondersteund. Dat kan door ondersteuning met een eenmalig  
bedrag, maar U kunt uiteraard ook jaarlijks doneren/ondersteunen/sponsoren.  
 
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL31RABO 01070.31.043. 
  
Bij voorbaat dank 
Stichting vrienden van de Paasbergenbus. 

https://www.vriendenpaasbergenbus.wordpress.com/
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LEZEN EN VOORLEZEN  (DK 126) 
N.a.v. Cees Nooteboom, Monniksoog (Mönchsauge) , Berlijn 2018 Maren Stoffels,  
Race, Amsterdam 2017 

EEN VERHAAL OVER EILAND-JONGEREN 

“Op het duinpad kwam ik mijn moeder tegen, maar zij zag mij niet. Zij praatte tegen 
een andere dame, en ik hoorde haar zeggen, iedereen vindt mij hier aardig.  
Dat zij het echt was wist ik door het geluid van het schelpengruis onder haar voeten. 
Daarna zag ik mijn broer en mijn halfbroer onderweg met hetzelfde verleden als het 
mijne, chaos en onrust. De Noordzee had wilde koppen, het strand was verlaten. 
Mijn broers waren doorzichtig. Ik zag het pad door ze heen. Nu zou ik een schat  
willen vinden., een aangespoelde walvistand, of goud, waardoor alles weer goed 
kwam (Nooteboom, p. 2). 

Het idee voor haar boek ‘ waaide’ tijdens een strandwandeling haar hoofd binnen 
schrijft Maren Stoffels. Ze begon met het tekenen van een eenvoudige plattegrond. 
Het getekende eiland lijkt het meeste op Ameland, maar wie weet is het  
Schiermonnikoog, waar Cees Nooteboom het hierboven vermelde gedicht schreef. 
(vgl. p. 206). 

I) Het boek RACE heeft twee hoofdpersonen Ties en River, die 33x om de beurt aan 
het woord komen. Zij dragen als het ware het verloop van de gebeurtenissen vanuit 
hun eigen perspectief. Misschien staat Ties het meest centraal. Ties ‘leeftijd wordt 
niet genoemd, hij zal een jaar of 14/15 zijn. Hij heeft te maken met zijn (Eilander)
ouders of beter: met zijn vader want zijn moeder is een jaar geleden verdronken 
(maar Hoe?) De verhouding met zijn vader wordt er eerst niet beter op. Met zijn  
moeder “praat“ Ties nog als hij alles ingewikkeld vindt. VERDER heeft hij te maken 
met 2 meisjes met wie hij een wisselende verhouding heeft. River begrijpt hem niet 
meer en krijgt te maken met andere jongens die attenter op haar reageren. Met zijn 
buurmeisje Sina loopt het ook stroef. VERDER heeft Ties te maken met allochtone 
(eilander) jongeren die o.a. door zijn broer Douwe (en zijn vrienden) racistisch  
worden benaderd met alle gewelddadige gevolgen van dien, ook wat Ties  
buitenschoolse baantje betreft. VERDER is er de EILANDRUN voor jongeren tot 21 
jaar (met prijzengeld). Kan hij wel winnen van een nieuwkomer (Ravi) die uit  
Suriname komt? 

2) Omdat de schrijfster alles vertelt VANUIT de personen die een rol spelen is de 
gang van zaken soms beklemmend en altijd spannend beschreven. Je wilt als lezer 
weten hoe het allemaal afloopt. Ik zeg daar dus niets over. 

De schrijfster is 30 jaar. Zij kan zich goed inleven in de figuren op het Eiland. 
 
Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS DECEMBER 2018 
 
900.000 verhalen in je achtertuin 
Bloembollen voor nieuwe bibliotheekleden 
Onder het motto ‘900.000 verhalen in je achtertuin’ 
organiseren de Drentse bibliotheken een ledenwerfactie. Met de actie willen de  
bibliotheken zowel nieuwe leden werven als het publiek laten weten dat ze over een 
geweldige schat aan verhalen beschikken. 
 
Groot aanbod 
 
Wie lid is van de bibliotheek kan een keuze maken uit heel veel boeken, e-books, 
tijdschriften, dvd’s en muziek. Als lid kun je in iedere Drentse bibliotheek lenen en 
terugbrengen. Behalve lenen uit de collectie van de eigen bibliotheek kun je ook alle 
materialen uit heel Drenthe gratis aanvragen. Naast het uitlenen is de bibliotheek 
plek waar mensen heen kunnen om te ontdekken, te ontmoeten, te ontspannen en 
zich te ontwikkelen. In dat kader organiseren bibliotheken activiteiten als  
computercursussen, taallessen en voorleesuurtjes. 
 
Ledenwerfactie 
 
Iedereen die tussen 12 november en 12 januari een betaald lidmaatschap neemt, 
krijgt een grote krat met bloembollen. Want een goed verhaal geeft kleur aan je leven 
én aan je achtertuin. De actie geldt voor alle bibliotheken in Drenthe.  
Meer informatie hierover is te vinden op www.bibliothekendrenthe.nl/lidworden. 
 
Film Paddington 2 
 
Op donderdagmiddag 27 december om 16.00 uur draait in de Kerk de leuke  
familiefilm (vanaf 6 jaar) Paddington 2. Kaarten a € 5,- verkrijgbaar in de Bibliotheek 
en bij drogist Sima. De filmmiddag wordt georganiseerd door Podium Odoorn in  
samenwerking met de Bibliotheek Odoorn. 
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Kniepertjes bakken 
 
Op vrijdagmiddag 28 december bakt Dini van der Kooi weer kniepertjes in de  
bibliotheek. Dus kom langs voor een lekker kop koffie/thee en een paar kniepertjes in 
deze lekkere luie dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw. 

Boekstart Voorleesuurtje 
 
Maandag 14 januari 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. 
De toegang is gratis. 

Lezing Mindfulness 
 
Op woensdagavond 16 januari is er in het kader van de Maand van de Spiritualiteit 
met als Thema “Met aandacht” een avond in de bibliotheek waarin Wim Heusinkveld 
van De Maanhoeve vertelt over mindfulness. Wat kan mindfulness betekenen in het 
voorkomen van burn-out en uitputting, maar ook voor het welbevinden van elke dag. 
Aanvang 20.00 uur. Entree € 3.00 (voor leden € 2.50). 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

Het was nog leeg in Odoorn rond 1940.  
De Boshoflaan probeert langzaam gestalte te krijgen 

 
 
 
 

 
Met dank aan Roelof Zandvoort voor het beschikbaar stellen van het boek 

tussen Oderen en Odoorn en dank aan 
Menno Zwart, die toestemming heeft verleend om foto’s uit het boek te publiceren. 

 
 

OPROEP 
 

Heeft u zelf nog oude foto’s van Odoorn en wilt u ze met ons delen, stuur een bericht 
naar redactie@odoorn.nu of bel naar één van onze redactieleden. 

 
 
 


