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34e jaargang no. 4 

december 2020 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
KERKDIENSTEN 
 
Donderdag 24 december tussen 21.30 en 24.00 uur kerstnachtdienst binnen een 

daartoe opgesteld protocol. Voorganger is Helene Westerik.  

 

Woensdag 30 december 19.30 uur de gedachtenis dienst voor de mensen die zijn 

overleden dit jaar. Voorganger Helene Westerik. 

 

Zondag 10 januari 10.00 uur traditionele nieuwjaarsdienst. Voorganger Menso  

Rappoldt. 

 

Meer informatie vindt u op de website: https://vrijzinnigekerkodoorn.nl 

Voor deze dienst(en) kunt u zich van te voren opgeven bij: 

Willem Mulder telefoon 0591-513174 of 06-48717475. 

 
DORPSAGENDA 
 
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland. 
 
AFVALKALENDER DECEMBER 2020 
 
22 december plastic, 29 december restafval. 
Bij het maken van het boekje waren de data voor januari nog niet bekend.  
 
 

http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
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VAN DE REDACTIE 

Het jaar zit er bijna weer op. Op het moment dat u dit leest, nog een kleine week en 
het is 2021. We hebben een bewogen jaar achter de rug. Hoewel bewogen?  
Vanuit de overheid werd ons gevraagd om zo weinig mogelijk te bewegen 
(verplaatsen). Thuis werken, quarantaines, scholen die tijdelijk dicht waren,  
de horeca op slot en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als ik bovenstaande regels 
vorig jaar rond deze tijd als voorspelling had opgeschreven, had u me waarschijnlijk 
voor gek verklaard. 2020… misschien wel een jaar om snel te vergeten, maar dat 
ook nog erg lang zal worden herinnerd. 

Binnen de dorpskrant heeft het “C-woord” ook de nodige gevolgen gehad.  
We schrijven altijd verslagen van gebeurtenissen die in het dorp hebben plaats  
gevonden. Dat waren er dit jaar helaas niet zo heel veel. De maandelijkse  
redactievergaderingen staan al vanaf maart nagenoeg stil. Iets wat de nachtrust  
overigens wel ten goede komt, maar dat terzijde. Via mail & WhatsApp komen we 
gelukkig een heel eind. En af en toe gebruiken we zowaar nog de telefoon om elkaar 
te bellen. Praten in plaats van typen zeg maar. En zo hebben we er met elkaar voor 
gezorgd dat u toch iedere maand weer kon en kan blijven genieten van Oes Dorp. 
Dat gaan we uiteraard het komende jaar ook weer voor u doen. 

Nog even doorzetten met elkaar en dan maar hopen dat we volgend jaar rond deze 
tijd kunnen zeggen: “2021? Kon minder…” Fijne feestdagen en een heel gezond 
nieuwjaar toegewenst namens de gehele redactie. 

Harald Fluks 
__________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 27 januari 2021 
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 17 januari 2021. 

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 
 
Geboren: 2 december - Novée, dochter van Marco en Karin Nieters. 
 
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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TANDPASTA  

Volgens opvattingen in kringen van zelfgenezers is tandpasta een probaat middel  
tegen puisten en aambeien. Onlangs las ik in een krantenverhaal dat dit gezien moet 
worden als betreurenswaardige kwakzalverij, maar ik heb er ooit eens een prachtige 
anekdote aan overgehouden. 

In 1994 verscheen er een luxe uitgave van het onvolprezen voetbalkrantje Oring 
Nieuws, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van voetbalvereniging Oring.  
Voor dat jubileumnummer interviewde ik de toen 73-jarige oud-voetballer en  
mede-oprichter van Oring Albert Huizing, Ab Plaank voor intimi. Huizing is inmiddels 
overleden.  

Op enig moment moest Oring voor een uitwedstrijd naar Barger Oosterveld.  
Albert Huizing herinnerde zich dat hij op de weg er naar toe naast medespeler  
Manus Koudenburg zat. Er ontwikkelde zich een interessant gesprek. 

Albert: ,,Manus, wij wilt der vanmiddag even mal tegenaan, jong!" 

Manus: ,,Albert, denk der goed um, maor ik heb wal ’n probleem…” 

Wat bleek: Manus had een beste aambei aan ‘t gat, wat hem ernstig in zijn  
bewegingen belemmerde. “Ik heb der vanmörn al met in ´n ummer kold water zeten, 
maor dat hef gien mieter hölpen…" Albert Huizing betuigde zijn medeleven met dit  
malheur en zag tot zijn verrassing dat de patiënt zelf de oplossing al had bedacht. 
,,Manus liet mij een tube tandpasta zien. ´Dit smeer ik der an, Albert´, zei hij. Ik wou 
het niet geloven, maar eerlijk waar: hij liep de hele middag als een haas!" 

Heel toevallig vond ik onlangs tijdens een opruimactie op zolder het jubileumnummer 
van ´Oring Nieuws´ terug, compleet met de oorspronkelijke kopij. Met daarin die fraaie 
anekdote, hoop dat mij vergeven wordt dat ik die nog weer eens oprakel. Voor ik het 
door had was er een uur verstreken met lezen. Krap 25 jaar terug in de tijd, met een 
verhaal dat mij voor waar is verteld. En inderdaad, sommige verhalen zijn te mooi om 
niet waar te zijn! En trouwens: op het internet vond ik een hele waslijst van trucjes die 
je met tandpasta kunt doen. Het is bijvoorbeeld een prima middel tegen vlekken, zowel 
in stoffen als op metalen. Ook kan tandpasta succesvol worden aangewend als  
bloedstelpend middel. Je kunt er katten mee verjagen! En je kunt er cd´s mee  
oppoetsen  tot ze weer glimmen als een keutel in de maneschijn (gezegde uit mijn 
jeugd in het Groninger Westerkwartier; wellicht ook bekend in Oring…?) 

De moraal van dit verhaal: hou toch voor alle zekerheid 
maar een tube tandpasta voor ´t grijpen gereed. 
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ROCKY ROAD VAN COSIS 

Cosis is een organisatie in de provincies Groningen en Drenthe dat zich inzet om 
kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking te helpen grip 
te krijgen op het leven. In de betreffende regio hebben ze momenteel zo’n  
200 locaties. Sinds december 2019 is er in De Stee ook zo’n locatie gevestigd; Lunch 
Café AnderZ dat plaats biedt aan 12 cliënten. De reeds aanwezige horeca-faciliteiten 
worden door de cliënten gebruikt voor een koffie- en theeschenkerij. Tevens is het 
mogelijk om van een lunch te genieten. Dit alles wordt 6 dagen per week door  
12 cliënten en de aanwezige begeleiding uitgevoerd. 

Zoals gezegd is het project gestart in december 2019. Na een aanloopperiode waarin 
de cliënten werden ingewerkt konden de deuren voor het publiek in maart van dit jaar 
dan eindelijk werkelijk worden geopend. Helaas moesten deze deuren na 1,5 week 
door bekende redenen ook alweer sluiten. In de zomermaanden konden de  
werkzaamheden weer worden hervat, totdat de horeca halverwege oktober wederom 
op slot moest.  

De cliënten die bij De Stee werkzaam zijn hebben allemaal hun eigen taken die zo  
zelfstandig mogelijk worden uitgevoerd. Een aantal cliënten woont in Odoorn, zowel in 
de Tellinghof als in de Lubbelinkhof. Maar er zijn ook cliënten werkzaam uit andere 
woonvormen uit de regio.  
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Hoewel de hoofdactiviteit momenteel niet kan 
worden uitgevoerd, is men bij Lunch Café   
AnderZ niet bij de pakken gaan neerzitten.  
Er werd besloten om de faciliteiten van De Stee 
op een andere manier te benutten. Zo is men 
gestart met het maken en verkopen van  
chocola. De lekkernij heeft de naam Rocky road 
gekregen en wordt volledig door de cliënten 
gemaakt, zowel de chocola als de verpakking. 
Er worden momenteel veel bestellingen  

ontvangen van diverse bedrijven die de chocola 
rond de feestdagen als geschenk weggeven 
aan personeel en relaties. Daarnaast is Rocky 
road sinds kort ook verkrijgbaar bij  
Coop Schippers in Odoorn. De supermarkt heeft 
de chocola geheel belangeloos is haar  
assortiment opgenomen zodat de opbrengsten 
van de verkoop volledig ten gunste komen van 
Lunch Café AnderZ. Een mooi gebaar dat zowel 
binnen Cosis als Lunch Café AnderZ erg wordt 
gewaardeerd.  
 
Ik heb overigens zelf mogen proeven van de chocola en kan niet anders zeggen dat 
het heerlijk is! 
 
Harald Fluks         
                  (eigen foto’s) 
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AAN DE TROTSE OUDERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie prachtspruit te sturen naar de 
redactie? In het januari nummer worden namelijk de babyfoto’s geplaatst van alle 
baby’s die zijn geboren tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2021.  
Denk eraan, je wilt al dat moois toch niet voor jezelf houden? 

_____________________________________________________________________ 

KERSTAVOND 24 DECEMBER 2020 IN DE KERK VAN ODOORN 

Op kerstavond (24 december) bent u van harte  
welkom voor een kort samenzijn in de Oringer Kerk. 
Met licht, een verhaal, voorgelezen door  
verschillende mensen uit Odoorn e.o. en muziek van 
zangformatie LINK! uit Drenthe.  
 
We hopen op deze manier dat er toch zoveel 
mogelijk mensen kerst kunnen ervaren op de plek 
waar we dat al zo lang gewend zijn. Uiteraard  
nemen we de maatregelen in acht, waardoor  
opgave noodzakelijk is.  
 
Dat kunt u doen bij Willem Mulder:   
 

• Per mail met vermelding van uw naam en  
telefoonnummer: willemmulder@xs4all.nl  

• Van 14 t/m 19 december dagelijks van  
18.00-21.00 per telefoon: 06-48717475  

De korte kerstnachtdiensten zullen plaatsvinden    
tussen 21.30 en 24.00; bij opgave kunt u overleggen wanneer u het liefste wilt  
komen. 
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GROENTEN VERBOUWEN TEN BEHOEVE VAN MINIMA BORGER-ODOORN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf volgend voorjaar starten het Buurtbedrijf Borger-Odoorn, Cosis en  
Welzijnsorganisatie Andes met een nieuwe moestuin waarin groenten verbouwd gaan 
worden voor de minima in de gemeente Borger-Odoorn waaronder de cliënten van de 
Voedselbank zuid Oost Drenthe afdeling Borger-Odoorn.  
 
De oude buurtmoestuin in Borger verhuist daarmee naar De Huneborg  
(onderdeel van Cosis). De Huneborg is gevestigd aan de Buinerstraat 12 in Borger.  
De groenten worden verstrekt aan de Voedselbank afdeling Borger-Odoorn zodat het 
bij de inwoners terecht komt die het goed kunnen gebruiken. In de week dat  
de Voedselbank geen voedsel uitgeeft mogen hun klanten groenten ophalen.  
Over de uitvoering hiervan moeten nog afspraken gemaakt worden.  
Hierover wordt later gecommuniceerd. 
 

Vrijwilligers gezocht!  
Voor de moestuin zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Heb je groene vingers en lijkt 
het je leuk om mee te helpen? Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Andes 
via 0591 - 58 55 54 of info@andesborgerodoorn.nl. Je kunt dan vragen naar 
Renee Schnakenberg. Je komt te werken in een team met enthousiaste vrijwilligers en 
cliënten van Cosis. 
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UITSLAG KEN UW DORP 2020 
 
In de november editie 
van Oes Dorp hebben 
we vorige maand de 
2020 editie van “Ken  
uw dorp” geplaatst;  
onze jaarlijkse  
traditionele prijsvraag 
tijdens de Kerstmarkt. 
Terwijl we zelf dachten 
dat er een aantal hele 
moeilijke foto’s bij  
stonden, bleek dat  
uiteindelijk toch niet 
helemaal waaar te zijn. 
Er waren maar liefst 8  
deelnemers die alle  

vragen goed hadden. 

Uit deze 8 inzendingen hebben we de 3 prijswinnaars getrokken. 

 

Om de uitreiking van de prijzen een beetje in de juiste sfeer te houden, hebben we een 

beroep kunnen doen op de diensten van de Kerstman. Ondanks de drukte had hij toch 

nog wat tijd over om ons te helpen. Alle winnaars waren uitermate blij met de  

gewonnen prijzen. Hierbij gaat uiteraard ook dank uit naar de 3 sponsoren die de  

prijzen ter beschikking hebben gesteld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de 3 plaats is Roelie Tissing geëindigd. Zij heeft 4 droge worsten gewonnen die 
beschikbaar zijn gesteld door Herman Koudenburg. 
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De winnaar was de 2
e
 plaats is Gerard Meijering. Hij heeft een waardebon van € 25,00 

gewonnen, beschikbaar gesteld door Bakkerij Joost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 1
e
 plaats heeft Coop Schippers een goed gevulde boodschappentas  

beschikbaar gesteld ten waarde van € 25,00. Deze is gewonnen door Rikus Hulskers. 

Wij willen alle winnaars nogmaals van harte feliciteren met de gewonnen prijzen en de 
overige deelnemers voor hun inzendingen. We hopen jullie volgend jaar weer op de 
Kerstmarkt te kunnen ontmoeten voor een nieuwe ronde van “Ken uw dorp”. 
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OPLOSSING KEN UW DORP 2020 

 

Uiteraard willen we u de oplossing van de puzzel niet onthouden. Hierbij de juiste  

antwoorden. 

 

Vraag 1: In welke straat staat de fotograaf? 

Antwoord - Dopheide 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vraag 2: Aan welk pad staat dit bankje? 

      Antwoord - Hunebedweg 

 

 

 

 

Vraag 3: Waar staat dit “huisje”? 

Antwoord - Eerste Dwarsweg of  

Paasbergenbosje 

 

 

 

 

      Vraag 4: Aan welke straat staat deze                                                

      deur? 

      Antwoord - Liniekampen 

 

 

 

 

 

Vraag 5: Van welk gebouw is dit de gevel? 

Antwoord - Bakker Joost 
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Vraag 6: Aan welke weg staat dit kleine 

beeldje? 

Antwoord - Hammeersweg 

 

 

 

 

 

 

 

    Vraag 7: Waar kan ik maar kort parkeren  

    volgens de steen? 

    Antwoord - Dominee van Lunzenlaan of  

    Paasweide 

 

 

Vraag 8: Aan welke straat staat de  

fotograaf? 

Antwoord - Exloërweg 

 

    

    Vraag 9: In welke straat vinden we het  

    huis met deze naam? 

    Antwoord - Oude Kampenweg 

 

 

 

Vraag 10: Aan welke straat staat deze tank? 

Antwoord - Torenweg 
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RARA WAT IS DIT? 

Helaas zijn er geen suggesties binnen gekomen 
op de vraag van de vorige maand. Mocht iemand 
als nog weten wat voor speciale “pan” dit is hoor 
ik het graag. Ik heb werkelijk geen idee.  
Het is een soort pan van ca 30 cm met een deksel 
met een soort zachte bekleding. Misschien is het 
wel een pan om slecht voedsel warm te houden. 
Dat zou mijn antwoord zijn, echter is dat maar een 
wilde gok. 
      
 
 
 
 
 
Deze maand heb ik een zeer eenvoudig uitziend voorwerp, of eigenlijk een onderdeel. 
Het zijn kleine metalen plaatjes, maar wel met een hele speciale functie. Iedere  
liefhebber van vogels zou dit kunnen herkennen. De doorsnede van het gat in het  
midden is 28 mm. Het hele plaatje is ca 6 bij 6 centimeter. Vooral pimpelmezen zijn 
gebaat bij het gebruik van deze plaatjes. We zien uw antwoord met plezier te gemoed. 
 
 
 
Bert van der Lit 
(eigen foto’s)  
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HEJ ’T AL HEURD? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of beter zegd ‘Hej ‘t al zien?’ 
Op Nijkampenweg en Goorns is de maximum snelheid nou 30 km! 
De borden staot der al een poosie,  maor praktisch  
gienien lek het in de gaten te hebben. 
Wél wet helpt het aj ‘t ziet? 
____________________________________________________________________ 

NIEUWE 30KM-ZONES IN HET DORP 

Het is sommigen vast opgevallen, maar voor wie het gemist heeft, er zijn sinds kort 
nieuwe 30km-zones in het dorp. Naar aanleiding van uitkomsten van een eerder door 
de Gemeente Borger-Odoorn gehouden enquête over o.a. verkeersveiligheid, is  
besloten de 30km-zones uit te breiden. Dit vindt plaats in meerdere dorpen in de regio 
en wordt gefaseerd ingevoerd. 

De belangrijkste voor nu in Odoorn is die van De Goorns/Nijkampenweg  
(en aangrenzende straten), waar de school in ligt. Het is de bedoeling dat het daar 
voor kinderen veiliger wordt. Zeker voor degenen die er lopen, spelen en fietsen. 

Op bijgevoegd ‘bebordingsplan’ 
– bron: Gemeente Borger-
Odoorn – is te zien welke  
straten op deze kaart zijn  
toegevoegd ofwel uitgebreid. 
Niet het hele dorp is hierop te 
zien, maar waar nog meer  
nieuwe borden staan, geldt  
uiteraard ook die nieuwe  
lagere snelheid    

 

Conny van der Bent 
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DE SPIN IN EEN STAL IN BETHLEHEM   

 

(Een Noorse legende over de reden waarom we engelenhaar in de kerstboom doen) 

Het verhaal start in zo maar een herberg ruim 2000 
jaar geleden in Bethlehem. Een grijze spin liep over 
de vloer van een herberg. "Oh", gilde de dochter van 
de herbergier. "Maak dat je wegkomt, lelijk mormel”. 
De spin schrok er van. "Zou ik werkelijk zo lelijk 
zijn?" vroeg de spin zich af, toen hij tegen de muur 
opklom. "Hoe het ook zij, mijn web is prachtig". Hij 
spon een mooi groot web en zocht er een goed 
plaatsje in om de nacht door te brengen. 

De volgende morgen was de spin nog nietsvermoedend met het perfectioneren van 
zijn web bezig, maar daar kwam de vrouw van de herbergier aan met haar bezem. 
"Wat….! Een spinnenweb in mijn schone kamer" riep ze. Ze veegde het prachtie web 
naar beneden en verjoeg de spin. "Daar ga je", zei ze en joeg hem met haar bezem 
weg. "Ik kan spinnen met hun lelijke harige lichamen en afschuwelijke lange poten niet 
uitstaan". 

"Niemand mag me", jammerde de arme spin. Hij verdween naar de stal van de herberg 
en daar spon hij opnieuw een web van de ene balk naar de andere. Daar viel niemand 
hem lastig. De dieren die onder hem lagen waren hem eigenlijk dankbaar, omdat hij de 
vliegen ving. En deze vliegen waren toch best lastig en plaagden hen bij warm weer. 
"Nu maak ik me tenminste nuttig", zei de spin. "Als ik nu ook maar mooi was", voegde 
hij er met een zucht aan toe. Maar omdat dat nu eenmaal niet kon, begon hij het fijnste 
web te spinnen, dat ooit door een spin gemaakt werd. Hij deed er zijn uiterste best op 
met een prachtig resultaat. 

Hij werkte al lang aan zijn web, toen er op een nacht grote drukte in de stal onder hem 
heerste. Er klonken stemmen en er werden lichten aangestoken. Hij kon niet  
ontdekken wat er gebeurde, maar 's morgens keek hij naar beneden en daar zag hij in 
één van de kribben een teer kindje, waarover een mooie jonge vrouw zich boog. In een 
hoek van de stal stond een oudere man met een vriendelijk gezicht die tevreden  
toekeek. 

De baby begon te huilen. "Hij heeft het koud", zei zijn moeder. "Ik heb al het stro, dat ik 
kon vinden over hem heen gelegd, maar het is niet genoeg”. Dit was de grote kans 
voor de grijze spin. Met zijn schitterende web, dat zo zacht was als zijde en zo warm 
als wol. De spin kwam van de balk naar beneden en hij legde het aan de voeten van 
de moeder. Zij pakte het op, legde het gesponnen web als een dekentje over haar  
baby en stopte het warmpjes om hem heen. Hij hield op met huilen en viel tevreden in 
slaap. 
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Toen zei Maria, de moeder, tot de kleine grijze spin, die daar trots bij stond:  
"Grijze spin, welke beloning wil je hebben voor je prachtige geschenk aan mijn 
zoon?" "Oh, alstublieft", zei de spin, terwijl hij zijn voorpoten ineensloeg, "als ik toch 
alleen maar mooi zou mogen worden!" 

"Dat kan ik niet doen," antwoordde Maria, "je moet zo blijven, als de Heer je  
geschapen heeft. Maar ik zal er voor zorgen dat de mensen blij zijn je te zien. En als 
iemand 's avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen: 'Aha, een spin in de avond, dat 
betekent geluk”. 

En daarom beschouwt men het tot op deze dag als een teken van geluk wanneer 
men 's avonds een spin ziet. En tot op de dag van vandaag hangen wij tevens op 
kerstavond lange gouddraden en zilveren 'engelenhaar' in de kerstboom ter  
herinnering aan de kleine grijze spin en het geschenk dat hij heeft gegeven. 

 

Bert van der Lit 

___________________________________________________________________ 

KERSTBOMEN VOOR DE BUURT DIT JAAR NIET MEER TE BESTELLEN  
VIA DORPSBELANGEN    

De afgelopen jaren kon men per buurt kerstbomen bestellen via Dorpsbelangen.  
Vanaf dit jaar is dit helaas niet meer mogelijk. Tuincentrum Koudenburg sponsorde 
een deel en leverde jaarlijks grote bomen tegen een nette prijs keurig af in de  
buurten. Ook dorpsbelangen betaalde mee aan de boom waardoor de buurten tegen 
een geringe bijdrage de kerstbomen konden bestellen. 
Vorig jaar zijn de laatste grote  
maten bomen bezorgd. Koudenburg heeft geen grote 
bomen meer op voorraad.  

Wij kunnen geen grote kerstbomen meer inkopen en 
laten bezorgen voor een goede prijs. Vandaar dit besluit. 

De grote verlichte kerstboom bij de kerk komt er wel. 

Dorpsbelangen 
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SINTERKLAAS WAS ECHT OP DE WEIERT!  

Zo geheim als de aankomst van Sinterklaas in Nederland was, zo geheim was ook zijn 
komst op de Weiert.  

Want wát als zijn aankomst teveel mensen bij elkaar zou brengen? Op sommige  
scholen was dat een reden om het sinterklaasfeest anders te organiseren. Op de  
Weiert hadden we geluk: vanwege de slordigheid van een juf was er een raam open 
blijven staan en het alarm niet ingeschakeld. Sint en Piet bedachten om ’s avonds  
alvast stiekem de school binnen te gaan en er hun bed op te maken. 

De kinderen zaten ’s morgens in spanning in de klas. Geen glimp van iets roods in de 
omgeving van de school….. Tot ze ineens uit het speellokaal geluid hoorden komen. 
Nadat ze aanklopten, zagen ze achter het raam een staf in beweging.  
Daar was gewoon Sinterklaas! Piet wreef nog in haar ogen toen het felle TL-licht aan 
ging. Het bed van Sint was nog niet opgemaakt, en er lag nog een half-opgegeten 
crackertje met honing.  

Het gaf allemaal niks, de kinderen waren zeer welkom!  
De hele ochtend werd er gezongen en gedanst voor de goedheiligman. In de groepen 
6 t/m 8 vermaakten de kinderen zich met zelfgemaakte surprises en gedichten. 

Mede door ouders van de ouderraad, die op afstand belangeloos hun beste beentje 
voorzetten in de organisatie, en door de creativiteit van de leerkrachten, hebben we 
een onvergetelijke dag gehad.  

 

Sint, net wakker, naast zijn  
onopgemaakte bed.  

 

 

 

 

Pietjes van de Weiert wachten vol spanning af. 
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PIET KWAM LANGS IN LANGHIETEN 2  
 
Zwarte piet ging uit fietsen, 
Toen klapte zijn band.  
Toen moest hij gaan lopen, 
Met de fiets aan de hand 
Hij kwam in een dorpje, 
En zei tegen Langhieten 2 
Gaan jullie met mij mee? 
Sint heeft mij op pad gestuurd, 
Maar ik ben niet zo bekend in deze buurt. 
Weten jullie waar al deze lieve kindjes wonen? 
Dan kan ik ze met een cadeautje belonen.  
Er werd flink gezongen aan de deuren. 
Al met al een heel vrolijk gebeuren.  
De speeltuinvereniging werd heel enthousiast van al deze blije gezichten. 
Een mooie afsluiting om te stoppen met dichten.  
Ps: via de fietsenmaker verliet de Piet met een geplakte band,  
het Odoorner land. 
Tot volgend jaar lieve kinderen! 
 
Groeten van de 
Speeltuinvereniging 
Langhieten 2 
Kim, Pieter, Ingeborg 
en Martine  
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ZWARTE PIETEN DISCUSSIE? 
 
Zoals u waarschijnlijk nog wel weet woedde er in ons land een soort van Zwarte Pieten 
discussie. Die is nu enigszins op de achtergrond geraakt door de Corona-crises en dat 
levert mij ook meteen een (leuk?) bruggetje op. De discussie was of we gaan voor 
zwarte, grijze, regenboogkleurige of welke kleur Pieten dan ook, maar mijn treurige 
conclusie is dat we gekozen hebben voor zeurpieten. Dat laatste is dan nog  
wijdverbreid ook, maar het is geen kleur. Tijdens de Coronapandemie riepen we  
allemaal in koor dat, als er maar eenmaal een vaccin was, het hele probleem opgelost 
zou zijn. Dat zou wel lang op zich laten wachten, maar daar moesten we dan maar 
“even” doorheen met elkaar. En toen waren er vaccins, liefst drie verschillende en  
misschien inmiddels wel meer. 
 
Maar, in plaats dat vervolgens overal de vlaggen uitgingen, muziekkorpsen door de 
staat liepen, luid toeterende auto ’s de weg opgingen of andere vreugde -uitingen die 
we na een gewonnen voetbalwedstrijdje soms zien, begon het grote gezeur. Dat we 
geen polonaise liepen kan ik nog begrijpen. Immers we zijn nog niet gevaccineerd en 
anderhalve meter wordt dan lastig, ook al heb je bijzonder lange armen. Bovendien, 
dan raak je elkaar toch nog aan. Wat werden er allemaal niet voor bezwaren,  
problemen, opmerkingen etc. opgeworpen of bedacht. Natuurlijk, de praatprogramma’s 
moeten vol, evenals de kranten en de bladen. Voor elke mening is wel een  
deskundige, zelfbenoemd of niet, te vinden en anders zijn er altijd nog wel oprispingen 
op de sociale media te vinden. Toen Hugo de Jonge aankondigde dat, mits de vaccins 
goedgekeurd zouden zijn, er op 4 of 5 januari waarschijnlijk begonnen zou worden met 
vaccinaties, viel half Nederland over hem heen. Nu weet ik dat dit “half” met een forse 
korrel zout moeten worden genomen, het is namelijk een hele kleine minderheid die 
we echt horen, maar toch. 
 
Een kleine bloemlezing uit de reacties: 
 *Vaccinaties zijn in het algemeen onzinnig of gevaarlijk. 
 *Het kan niet bestaan dat de industrie op zo ‘n korte termijn een vaccin kan ont
   wikkelen. 
 *De testen zullen niet deugen, zijn doorgestoken kaart, het kan in elk geval nooit 
   zo snel. 
 *Hugo de Jonge probeert goede sier te maken, maar hij moet dan geen slagen 
   om de arm houden over goedkeuring. 
 *De volgorde waarin we de verschillende groepen gaan prikken is fout of nog 
   erger, discriminerend. 
 *We kunnen dat nooit zo snel organiseren, maar gek genoeg wordt vervolgens 
   naar het buitenland verwezen, waar ze al hier en daar zijn begonnen. 
 *Een van de meest treurige: we zijn helemaal niet bij de voorbereiding  
   betrokken. 
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Het kenmerk van een bloemlezing is natuurlijk dat hij niet compleet is, er zullen er  
ongetwijfeld nog veel meer zijn. Overigens is bloemlezing misschien ook wel niet de 
goede term. Dat woord suggereert natuurlijk iets moois en dat geldt voor dit, nog lang 
niet complete rijtje, uiteraard niet. U kunt mij natuurlijk tegen werpen: Theo Zondag,  
nu ben je zelf aan het zeuren!!! Dat is dan maar zo, het is niet anders. 

Iemand maakte in een van de kranten de vergelijking met Dolle Dinsdag. Dat zou ons 
nu niet meer overkomen, we kunnen nu voor elke oplossing drie problemen bedenken 
Ik noem dat “De Wet van behoud van ellende” !! Er zullen ongetwijfeld problemen  
opduiken, er zullen dingen fout gaan, maar om nou op voorhand al flink van de daken 
te gaan schreeuwen dat het allemaal weer verschrikkelijk fout zit, vind ik een beetje 
jammer. We wilden/willen toch graag een vaccin, om uiteindelijk terug te kunnen tot het 
nieuwe “normaal”. Wat normaal is weten we natuurlijk al helemaal niet en het zal 
hoogstwaarschijnlijk ook niet meer zo worden als voor de Corona-uitbraak. Maar beter 
dan nu gaat het toch vermoedelijk wel worden na een forse vaccinatieronde. 
Zo dat moest er even uit!          
 
Theo Zondag 
____________________________________________________________________ 

OMGEVINGSWET 

Naar aanleiding van een enquêteformulier in het dorpskrantje van een naburig dorp, 
trok ik aan de bel bij de Gemeente. Waarom hebben wij dat in Odoorn niet gezien?  
De desbetreffende persoon bleek niet aanwezig, maar werd maandag door de  
projectleider Omgevingswet teruggebeld.  Het bleek dat het om een eigen initiatief van 
Dorpsbelangen uit die gemeente ging. De enquête stond op de website van de  
Gemeente Borger-Odoorn en de online-reactietermijn is inmiddels verstreken. Met de 
goed 300 reacties die ze hebben ontvangen, kunnen ze wel goed zien hoe bewoners 
over zaken denken en dat wordt meegenomen naar volgend jaar. 

Begin volgend jaar wordt een inventarisatie gemaakt van alle onderdelen die in deze 
Omgevingswet moeten worden meegenomen en hoe dat zo goed mogelijk samen te 
voegen is tot een over all omgevingsvisie. Maatwerk met individuele verzoeken is met 
28.000 inwoners onmogelijk, maar het is wel de bedoeling straks voor het gros van de 
inwoners een zo goed mogelijke wet neer te leggen. Ze werken daarbij samen met een 
adviesbureau. We moeten in de regio vernieuwen, aan nieuwe milieuvoorwaarden  
voldoen etc. maar benadrukte de heer Krikke “het DNA van Borger-Odoorn moet wel 
blijven”. Begreep verder van hem dat met de diverse Dorpsbelangen in de regio hier 
nader over wordt gecommuniceerd. Mochten wij hierover via onze Dorpsbelangen te 
zijner tijd nieuws ontvangen, dan delen we dat graag met onze lezers.  

Wie in de tussentijd wil lezen wat de Gemeente hierover te melden heeft, kan dat zien 
op de volgende link: 
 https://www.borger-odoorn.nl/actueel/actuele-themas/omgevingswet.html  
Daarop staat ook de link naar een filmpje van Freek Buitelaar waarin hij een en ander 
toelicht. De enquête waarnaar hij verwijst, is inmiddels gesloten. 

Conny van der Bent 
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NIEUWE SPITWA(A)RK IS UIT 

Exloo, 10 december 2020 

Volksleven op de Hondsrug, Sunt Steffen, winkel Smeman,  
feesten in Valthermond en Valthe rond 1900 Het vierde extra 
dikke nummer van dit jaar komen diverse dorpen aan de  
orde. 

 
Alida de Vries vertelt in Volksleven op den Hondsrug over de gewoonten in Exloo in de 
oorlogsjaren. Marchinus Elting en Wim Oosting spraken met Henk en Rikie Smeman 
over hun manufacturen)winkel in Exloo. Jacob Westendorp schrijft over twee oude  
gebruiken met Sunt Steffen (tweede kerstdag) in Valthermond. Daarna een mooi  
artikel over twee dorpsfeesten (1903 en 1953) in Valthermond. In het laatste artikel 
gaat over Valthe rond 1900. 

Jan Wierenga schreef Uit de tijd, een mooie Rondblik over het fenomeen  
‘tijd’. In herkent u het nog?, zien we een foto van het Zuidenveldbestuur van begin  
vorige eeuw. In Oderen verandert gaat het over bedrijf het Dubex in 2

e
 Exloërmond.  

In Uit de krant geniet cafébaas Harm Pras uit Valthermond van een serenade van  
Soli Deo Gloria. Op de voorplaat een groepje plattelandsvrouwen uit Odoornerveen  
uit 1976 en de Middenplaat wordt ingenomen door de Landbouwvereniging  
2e Exloërmond, die op 3 juli 1950 een dagje uit was naar Rotterdam.  

 

 

 

 

 

 

Volksleven op de Hondsrug 
In dit uitgebreide artikel krijgen we, dankzij veel oude foto’s een mooi beeld van Exloo 
en gewoonten in de oorlogsjaren. Het dorp, de schaapskudde, vervoer,  
schapenprijzen, slachten naoberplicht en de strijd tussen Odoorner langsteerten en 
Exloër taaten komen aan de orde.  

Sunt Steffen 
Een artikel over twee oude gebruiken met Sunt Steffen in Valthermond en Zandberg: 
het Steffenlopen, in de volksmond ‘Kou-steffen’ genaamd en het Steffenrijden.  
Sint Stephanus is de schutspatroon van de armen, het vee en de ruiters.  
Zijn naamdag valt op tweede kerstdag.  
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Het tijdperk Smeman 
De eerste mensen met de  
achternaam Sme(e)man kwamen 
rond 1800 vanuit het graafschap 
Bentheim naar onze omgeving. 
Rikie en Henk vertellen over het 
ontstaan en de ontwikkeling van hun 
(manufacturen)winkel. In 1916 liet 
Jan Seman, de opa van Henk een 
winkelpand bouwen. In 1998  
stopten Henk en Rikie met de in de 
loop van de jaren stevig uitgebreide 
winkel. In 2019 werd het pand  
gesloopt.  

Feesten in Valthermond 
In 1903 bestond Valthermond 50 
jaar en in 1953 vierde het grootste 
dorp in ons kerspel het 100-jarig 
jubileum. Dankzij krantenknipsels 
krijgen we een idee hoe die feesten 
werden gevierd. Ook lezen we hoe 
commissaris Cramer en burgemeester Van Roijen lovende woorden spreken over het 
dorp.  

Valthe rond 1900 
De redactie heeft een bundel verhalen van Gerrit Kuipers, die over het begin van de 
vorige eeuw gaan en waaruit blijkt hoe men in Valthe leefde. Gebruiken en leefwijze, 
die ook gelden voor andere zanddorpen. Deze keer een inleidend artikel.  

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, 
op verzoek toegezonden. Het blad is 
verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in 
Exloo, bibliotheek en het Verveners-
huus in Valthermond, de bibliotheek 
Odoorn en boekhandel Boelens 
(Emmermeer).  

Roelof Hoving  
Tel: 0591-549268 (privé) 
06-29560994  
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BEDRIJF IN CORONA TIJD 

In eerdere nummers hebben we wel eens geschreven over Steenge tentenverhuur. 
Dat ging enerzijds over hun 100-jarig bestaan, anderzijds over de manier waarop ze 
proberen de gevolgen van de coronacrisis te overleven én het nieuwe vakantieverblijf 
dat ook in verband met de Coronacrisis was gerealiseerd. Het laatste was, weten we 
uit eigen ervaring, een schot in de roos. Hier werd ons door de Zundagmörgenboudel 
(onze loopclub van de zondagmorgen) een overnachting aangeboden ter  
gelegenheid van onze “pensioneringen”. De locatie is zo uniek en de accommodatie zo 
geweldig dat dit een geweldige ervaring opleverde. 
 
Zo aan het eind van het jaar heb ik nog maar weer eens contact opgenomen met Bart 
Steenge om even terug te kijken op dit jaar en dan speciaal hoe dat voor hem en zijn 
(familie)bedrijf is vergaan. Om met laatste onderwerp te beginnen, de verhuur van het 
vakantieverblijf is als een dolle verlopen. Buiten verwachting was het verblijf vrijwel 
elke nacht bezet en waren de reacties zeer positief. In verband met de  
temperatuur was “het huisje“ in de maand november niet beschikbaar voor de  
verhuur, maar inmiddels is Bart bezig om door middel van een grote palletkachel ook 
voor de nodige verwarming te zorgen. De toe -en afvoerleidingen zijn inmiddels  
ondergronds gemaakt en als de kachel zijn werk goed doet, zal het geheel weer in de 
verhuur gaan. 
 
Het reguliere bedrijf met de tentenverhuur werkt op dit moment natuurlijk anders dan 
normaal, kortstondige verhuur voor festivals e.d. is natuurlijk niet aan de orde. 
Het vaste personeel is allemaal “verhuurd”, dat geldt ook voor de directeur.  
Ze werken allemaal bij andere bedrijven. Daarnaast loopt er wel een aantal  
langdurige projecten, die hebben ten opzichte van de normale kortstondige klussen 
dan weer wel het voordeel dat er voor de opbouw en de afbraak meer tijd  
beschikbaar is. Bovendien laten ze zich beter plannen en wordt er bijvoorbeeld vaker 
in de weekenden door de vaste mensen op hun vrije dagen opgebouwd en  
afgebroken. Een bijzonder voorbeeld van een dergelijk project is een grote tent die 
dienst doet als extra fabricagehal bij een bouwer van reuzenraderen,  
(als meervoud van reuzenrad). Verder een grote tent bij de Intratuin in Zwolle, met 
tuincentra gaat het immers voortreffelijk in Coronatijd. De ijsbaan in Emmen is op zich 
niet uniek voor dit jaar, wel dat deze, ondanks alles wel is geplaatst! De baan was  
echter uitsluitend bestemd voor scholieren tot 18 jaar. Nu voor hen de scholen dicht 
zijn, vonden de organisatoren het ook ongewenst om wel een ijsbaan te openen voor 
deze doelgroep. Gek genoeg hebben ze nog geen (mega) teststraat geplaatst, maar 
het aanbod van de gezamenlijke tentenbouwers in Nederland is natuurlijk ook groter 
dan in normale omstandigheden. 
 
Bart Steenge bond mij op het eind op het hart: “maak er een positief verhaal van”. 
Ik hoop dat dit een beetje gelukt is, hij is in elk geval zelf vol goede moed. 
Ik wens ze ook met hun tijdelijke activiteiten veel succes !! 
 
Theo Zondag  
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ONDERTUSSEN BIJ ODO 
 
Op donderdag 3 december hadden de  
AMV-leerlingen van het afgelopen jaar hun  
laatste muziekles. Door Corona was de  
laatste les  flink later dan normaal. Vanaf 
oktober 2019 volgden de kinderen lessen in 
de eerste stappen van het muziek maken, 
zoals noten en ritmes leren lezen en spelen 
op de blokfluit. De laatste les lieten de  
kinderen aan de voorzitter van Odo,  
Jan Grootjans, horen wat ze allemaal  
hadden geleerd. Jan vond dat ze geweldig 
hun best hadden gedaan en overhandigde 
de muzikantjes een zeer verdiend  
AMV-getuigschrift en wat lekkers. Zoë en Casper, onze jonge leerlingetjes, hadden 
keurig hun liedjes ingestudeerd onder leiding van Ria Scholte, oma van Zoë. Mooi dat 
het muzikale stokje op deze manier doorgegeven kan worden.  
Als dank werd ook Ria in het zonnetje gezet.  
_____________________________________________________________________ 
 
ANDERHALVEMETERSAMENLEVING IS HET WOORD VAN HET JAAR 2020 
 
Heeft u ook gestemd? Dan weet u waarschijnlijk dat anderhalvemetersamenleving is 
gekozen als Woord van het jaar 2020.  
 
Door het Coronavirus ontstaan er nieuwe woorden die we voor deze pandemie nog 
niet kenden. Denk bijvoorbeeld aan het woord Coronakapsel of afstandsbezoek.  
Ook waren er balkonconcerten, gaan we Coronahamsteren en hebben we last van 
hoestschaamte. Op dit laatste woord heb ik gestemd en wel omdat ik er veel last van 
heb. Door mijn kwaal raken mijn longen snel geïrriteerd en moet ik nogal eens  
hoesten. En hoewel ik dat keurig in de kom van mijn elleboog doe, zie je iedereen 
kijken en denken...... Dus ik schaam me heel wat af. We zijn allemaal overgegaan op 
elleboogcontact en hebben af en toe een zorgapplaus gegeven. Een lang nieuw woord 
is het gekozen woord anderhalvemetersamenleving en ook kerstpakketten drive tru 
mag er wezen. Een kuchscherm vind je tegenwoordig in de supermarkt en de  
diploma's worden dit jaar met een knipoog Coronadiploma's genoemd. Veel Drentse  
nieuwe woorden ben ik nog niet tegengekomen, maar snoetschoetie vind ik wel een 
Drentse kanshebber. Op 21 december (toen dit boekje bij de drukker lag) is bij radio 
Drenthe bekend gemaakt welk Drents Woord van het jaar is gekozen. Het is natuurlijk 
de vraag hoe lang deze nieuwe woorden in onze taal aanwezig blijven en of we ze in 
de Van Dale gaan terugzien. Als het Coronavirus onder controle is, zullen veel van 
deze woorden wel weer verdwijnen. Maar het Woord van 2020 zullen we ongetwijfeld 
onthouden. 
 
Anke van den Honert 
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OPZETTEN KERSTBOOM BIJ DE KERK  

EN…... IN DE BLOEMENBUURT 
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Getekend door Yoëlla, groep 6  
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LEZEN EN VOORLEZEN (146) 

Boekbespreking van Jessica – John Boyne, Amsterdam 2019 

John Boyne; zijn naam klinkt als een zware kerkklok! Hij is een Ierse schrijver van 
jeugdboeken. Hij heeft er al 14 geschreven volgens het overzicht op pagina 2 van 
zijn boek.   

Boyne is een schrijver die een verhaal spannend kan vertellen én humoristisch. 
Daarnaast valt hij op door de keuze van zijn onderwerpen. Hij behandelt vaak een 
actueel thema, zoals het boek over een jongen in een gestreepte pyjama. Dat gaat 
over de rol van de tweede Wereldoorlog.  

Het verhaal in het boek Jessica gaat over het gevoel dat sommige jongeren hebben 
dat ze anders in elkaar zitten dan ze aanvankelijk dachten. De jongen in het verhaal 
heet Jason Waver, maar hij kiest ervoor een MEISJE te zijn dat JESSICA heet.  
Door deze keuze van Jason wordt het leven wel ingewikkeld. Is het  wel verstandig 
om zo door te gaan? En wat vindt Sam, de verteller daarvan? Als het verhaal bijna is 
afgelopen, ontstaat er nog meer verwarring. Je kunt het begin hiervan al lezen op  
p. 65 tot 79.  Maar….dan komt p. 221: we lezen dat er een jongen van 17 jaar naar 
voren treedt die zegt: ‘ik ben weer wie ik vroeger was.’     

Uit het nawoord blijkt dat alles goed gekomen is. En hebben wij een geweldig boek 
gelezen.  

Berend  Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS DECEMBER 2020 
 
Lukt het niet online? Bel dan de DigiHulplijn 
Getrainde vrijwilligers helpen je op weg met al je  
digi-vragen over je computer, laptop, mobiel én  
tablet. Bel de DigiHulplijn: 0800 1508 gratis van maandag t/m vrijdag tussen 09:00  
en 17:00 uur. 
 
De Digi Hulplijn is een gezamenlijk initiatief van maatschappelijke organisaties  
(Het Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek), private 
partijen (VodafoneZiggo en ContactCare) en de Alliantie Digitaal Samenleven. 
Bij de DigiHulplijn helpen getrainde, ervaren vrijwilligers mensen met hun  
digi-vraag. In eerste instantie richt de hulp zich voornamelijk op ouderen, maar  
iedereen is uiteraard welkom om te bellen met een digi-vraag. Het gratis  
telefoonnummer kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur gratis  
gebeld worden. De vrijwilligers nemen de tijd en komen met een persoonlijk advies 
om iemand op weg te helpen. Dat kan zijn door direct met een oplossing te komen, 
maar ook door het doorverwijzen naar passende hulp in de eigen omgeving waar 
mogelijk. Alle vragen zijn welkom en bellen mag zo vaak als nodig.  
 
De Bibliotheek pakt uit 
Van 27 november t/m 30 december heeft de bibliotheek in Odoorn een speciale 
actie. Bibliotheekleden kunnen een verrassingspakket met drie boeken lenen.  
In de bibliotheek liggen ingepakte pakketjes klaar, waar je een keuze uit kan  
maken: Romantische uurtjes, Spannende momenten en Lekkere literatuur.  
Je kunt ze ook alvast via onze website www.bibliotheekodoorn.nl aanvragen of er 
een pakketje voor je kind aanvragen. Laat je ook verrassen! 
 
Sluiting bibliotheek 
 
De door het kabinet afgekondigde lockdown geldt ook voor de bibliotheken. Met 
ingang van dinsdag 15 december zijn de bibliotheken gesloten voor het publiek tot 
tenminste 19 januari 2021. Wel is voor de bibliotheken een uitzondering gemaakt: 
inleveren en afhalen van boeken en andere materialen blijft mogelijk. 
 
Vanaf woensdag 16 december kun je in de meeste bibliotheken terecht voor  
inleveren en afhalen. Een overzicht van de inlever- en afhaalpunten en de  
openingstijden vind je op www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus.  
 
Wij wensen iedereen fijne en vooral gezonde feestdagen. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 

In 1972 begon het te waaien, heel hard te waaien. 

De boswachterij in “Odoorn” werd zwaar getroffen. 

Bron: Met toestemming uit het boek tussen Oderen en Odoorn 


