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32e jaargang no. 6 

Februari 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 
Zondag 23   10.00 uur  Paasbergen (Albert Schnoing)  
Zondag 8 maart  10.00 uur  Helene Westerik 
 
DORPSAGENDA 
Woensdag 27 februari 19.30 uur  Informatieavond zelf belastingaangifte 
       doen. Bibliotheek 
Zaterdag 29 februari 20.00 uur  ODO wensconcert in de kerk van  
       Odoorn. Entree € 5,00 incl. kop koffie  
Maandag 9 maart  10.00 uur  Voorleesuurtje, toegang gratis 
Woensdag 11 maart 19.45 uur  Vrouwen van Nu, Huite Zonderland 
       over zijn zoon Epke, de weg van een  
       Olympisch kampioen 
Dinsdag 24 maart  14.00 uur  Computercursus Klik & Tik, 
       Bibliotheek 
Dinsdag 24 maart  18.00 uur  Belastingspreekuur Bibliotheek 
Vrijdag 27 maart  20.00 uur  Bios in de kerk, Kapsalon Romy 
       Entree € 5,00 
 
AFVALKALENDER 2020 
2 maart plastic, 10 maart restafval, 17 maart GFT, 24 maart plastic, 28 maart oud 
papier, 31 maart restafval. 
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VAN DE REDACTIE 
 

Ergens in oktober 2019 werd ons de meest verschrikkelijke horror-winter voorspeld. 
Misschien wel de strengste winter in 100 jaar! Nu zijn wij met z’n allen over het  
algemeen een vrij nuchter volkje. We zijn daarom niet meteen massaal aan het 
hamsteren geslagen. Eerst zien, dan geloven was waarschijnlijk de heersende  
gedachte. Toch zullen er in Friesland ongetwijfeld enkele mensen zijn geweest die 
speelden met de gedachte dat in vergelijking met de hel van 2020 die van 1963 een 
eitje was. Het is nu bijna maart en behalve af en toe een beste ‘poeste’ wind en wat 
water is het weer de laatste maanden niet echt heftig te noemen. Dat de gemiddelde 
amateur meteoroloog er wel eens naast zit, heb ik geen moeite mee. Maar  
bovenstaande voorspelling werd gedaan door onder andere NASA. Je zou toch  
denken dat daar mensen zitten die er verstand van zouden moeten hebben. Tot op 
heden blijkt niets minder waar.  

Vandaar helaas dit jaar (wederom) geen fraaie plaatjes van witte landerijen rondom 
ons dorp. En ook geen foto’s van schaatsende Oringers op Schoonmeer. Het enige 
winterse tafereel wat we de afgelopen maanden een paar maal hebben mogen  
ervaren was het in de ochtend krabben van de autoruiten. Hier zijn dan weer geen 
foto’s van omdat dit altijd een vrij standaard gebruik in de winter was. Misschien is 
het verstandig om de eerstvolgende keer dat er weer gekrabd mag worden daar toch 
direct een foto van te maken. Puur uit nostalgische overwegingen en om de kinderen 
in de toekomst uit te leggen wat winter ook alweer was. 

Harald Fluks 
__________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 26 maart 2020 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu    
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 15 maart 2020. 
 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Er zijn ons geen nieuwe Oringers gemeld. 
 
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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BOOMERS     

SIVO krijgt dus een tweede doorstart, deze keer in Borger. Bij het lezen van dit nieuws 
kwam ik onwillekeurig wat aan het mijmeren over vroeger, toen het festival nog  
gewoon in Odoorn werd gehouden. Over de geruchtmakende kroegfeesten  
bijvoorbeeld, waaraan we ons als dorpsbevolking massaal plachten over te geven, met 
regelmatig de piepen vol. Mooi was dat misschien niet om te zien, maar om nou te 
zeggen dat we er zelf veel hinder van ondervonden: nee. Je kon wat meer hebben in 
die dagen en je herstelde ook vrij snel van het genotene. Hooguit was de pas waarmee 
je ten langen leste maar weer eens op de keet aan ging, beschenen door de bleke  
dageraad, iets statiger dan anders, omdat je toch wat meer je best moest doen om het 
roer recht te houden. (Bij een van die gelegenheden, op een vroege zondagochtend, 
moesten bondgenoot Z. en ik een paar uur later alweer aantreden bij Willie Steenge, 
om in de bedrijfshal aldaar een ruimte in te richten voor het afscheid die avond van 
onze buitenlandse gasten. Zelf ben ik maar helemaal niet meer naar bed geweest, dat 
had ja toch geen zin. Om elf uur was de klus bij Willie Steenge geklaard. ‘Eerst maar 
even een pilsje jongens, niet?’, zei Willie. Lekker hoor.)  

Ik wens SIVO ook in Borger het allerbeste. Zelf geef ik mij graag over aan de  
legendevorming rond het festival in eigen dorp. De verhalen zullen met het verstrijken 
van de jaren alleen maar mooier worden. Elke keer zullen de afgeladen, walmende 
autobussen uit het Oostblok nog wat verder door de assen zakken en zullen vreemde 
snoeshanen uit binnen- en buitenland op den duur mythische vormen aannemen.  
En horen we in de verte niet elke keer wat luider de echo´s van een even  
legendarische als verketterde stofzuiger? 

Ondertussen vraag ik me af waar iedereen van mijn leeftijd is gebleven. Waar zijn op 
feesten en dorpspartijen de kroegmakkers van weleer? Die ouwe boomers? Zeker, een 
enkeling is al uit de tijd, maar de rest is toch nog springlevend? De waarheid is dat wij 
in de kleine uurtjes beter niet meer de deur dicht kunnen doen in het café, waar je op 
dat moment vermoedelijk nog de enige ouwe knapperd bent. Omringd door jongeren. 
,,Ik had ineens het gevoel: heb ik hier nog wel wat te zoeken?", vertrouwde mij onlangs 
zo´n oude muiter van weleer toe. Zo is het, ben ik bang. Je kunt wel dapper blijven 
doen jongens, maar ooit is het tijd om te retireren.  
De kunst is het juiste ogenblik te kiezen.  

Jan Wierenga 
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MK OBJECTEN TIEN JAAR 

Tot haar eigen verbazing kwam Marleen Kirchhoff er een tijdje geleden achter dat haar 
winkel /bedrijf MK Objecten al weer 10 jaar bestaat. Toen ik haar sprak voor dit  
interview, vertelde ze mij dat ze eigenlijk nog het idee had dat ze nog in de  
opbouwfase zit, dus dat belooft nog iets voor de toekomst. U weet misschien dat ze 
ooit samen met haar moeder een vergelijkbare winkel in Exloo bestierde, het verschil 
met de huidige winkel is dat ze daar ook verse bloemen verkochten. Dat betekende 
wel dat ze 6 dagen per week geopend waren en dat werd al met al een erg grote  
belasting. Bijzonder was wel dat ze op dinsdag gesloten waren, terwijl dat bij de  
meeste winkels vaak op maandag het geval is. Dit had als groot voordeel dat andere 
middenstanders juist op maandag terecht konden en dat had zeker zijn charme, al was 
het maar voor de gezelligheid. Zoals u waarschijnlijk wel weet is de zaak aan de  
Borgerderweg tegenwoordig in de herfst, met kerst en in het voorjaar geopend.  
Dat zijn volgens Marleen de periodes waarin mensen met hun interieur bezig zijn of 
meer in het algemeen met hun huis. In de winter, behalve met kerst, en zomers speelt 
dit veel minder. Vakantiegangers die zomers in onze omgeving verblijven, kopen  
helemaal geen zaken voor thuis. Dat is bovendien qua vervoer een lastige.  
Privé is dat voor Marleen ook veel prettiger, als de kinderen vakantie hebben wil ze 
beschikbaar zijn. 

Per 5 maart aanstaande gaat de winkel weer open en dan is ze donderdag, vrijdag, 
zaterdag en iedere laatste zondag van de maand weer aanwezig in haar “schuur” aan 
de Borgerderweg. Deze openstelling duurt tot Pasen (12 april 2020). Dat betekent  
trouwens niet dat ze de rest van het jaar niks doet, voor interieuradviezen en het  
inrichten van woningen is ze achter de schermen ook in andere periodes beschikbaar.  
Verder moet er natuurlijk ook worden ingekocht, daarvoor bezoekt ze beurzen, maar 
ook bijvoorbeeld het Groothandelscentrum in Amsterdam. Het laatste is vooral met het 
oog op de kleding en de sieraden , die ze ook verkoopt in haar winkel. Gevraagd naar 
mogelijk nieuwe trends kwam ze nogal verassend met droogbloemen. Haar moeder 
deed daar 40 jaar geleden al in en die schijnen nu een comeback te maken in onze 
woonkamers. Weliswaar in een andere stijl dan 40 jaar geleden, vervangen ze daarbij 
de planten, die we nu in de kamer hebben. Dus dames opgelet, dit wordt de nieuwe 
stijl. 

Over dames gesproken, het veranderen van interieurs is volgens Marleen beslist niet 
besteed aan mannen, maar dat wisten wij natuurlijk allang. Mannen zijn wars van  
iedere verandering, dus die heeft Marleen daar bij voorkeur ook niet bij. Wél geeft zo’n 
verandering een prima beeld van de verhoudingen binnen een huwelijk, dus misschien 
ligt daar voor haar ook nog wel een adviserende rol weggelegd. Met haar opleiding 
aan de Bloemenvakschool in Zwolle en de door haar opgedane ervaring met het  
inrichten van interieurs (op dat gebied is ze autodidact) wordt ze regelmatig benaderd 
(uiteraard alleen door dames !!!) met foto ’s van het interieur en de vraag hoe dat  
anders kan? Dat ze nu al 10 jaar in de “schuur” naast oom Willy (Steenge) kan  
ondernemen vindt ze heel erg prettig, ze heeft er destijds overig bewust voor gekozen 
om niet de woning van haar oma, waar Willy en Charlotte nu hun nieuwe woning  
hebben gebouwd, over te nemen. 
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Zo dicht naast de zaak wonen leek haar beslist niet prettig, dat geeft maar aanloop op 
momenten die niet altijd gewenst zijn. De buren van de winkel vinden het op deze  
manier prima en bovendien woont ze nu met haar gezin in een van de mooiste huizen 
van Odoorn, althans volgens mijn mening. Dat het interieur helemaal in orde is zal u 
waarschijnlijk niet verbazen, ik vind het in elk geval helemaal goed. Nou ben ik een 
man, wars van veranderingen, maar ik weet wél wat ik mooi vind. Wist u trouwens dat 
er, toen de firma Steenge op de plek van de winkel vroeger ook nog tenten aan  
particulieren verhuurde voor vakanties, regelmatig min of meer stiekem tenten werden 
gehuurd door stelletjes die hun ouders nog niet van hun vakantieplannen op de hoogte 
hadden willen brengen. Tegenwoordig bestiert Marleen de zaak samen met Janine 
Meijering en leveren haar ouders waar nodig hand- en spandiensten. Janine is vooral 
van de productie c.q. de creativiteit, Marleen doet vooral de verkoop, maar er is  
natuurlijk ook overloop. Daarnaast is Marleen ook bekend als de  
“De Vensterbankspecialist”. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is er een  
speciaal magazine in voorbereiding, dit magazine zal te koop worden aangeboden en 
cadeau worden gegeven bij een bepaalde besteding. Voor iedere klant is er een  
presentje. Daarnaast zullen er extra aanbiedingen en kortingen volgen. 

We wensen Marleen en haar medewerker(s) veel succes en werkplezier in het  
jubileumjaar en natuurlijk ook voor de jaren daarna. 

Theo Zondag  
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PODIUM ODOORN: POPKOOR SESSIONS 
 
Popkoor Session is een vierstemmig koor (sopranen, alten, 
tenoren en bassen), opgericht in 1997. Session bestaat uit  
45 enthousiaste deelnemers, die een zeer gevarieerd  
repertoire ten gehore brengen van popsongs uit de  
hedendaagse popmuziek tot populaire nummers uit de jaren 
’60 tot en met ’90. En dat alles met uitdagende koorarrangementen onder  
pianobegeleiding. Naast het plezier dat de leden aan zingen beleven, gaat men voor 
kwaliteit. Elke maandagavond wordt er onder begeleiding van de dirigent en  
muzikaal leider Jan Smale gerepeteerd in standplaats Gieten.  
 
De pianobegeleiding van het koor wordt verzorgd door Mark Hidding. Doel van de  
dirigent en de leden is het bevorderen van de muzikale groei en alles uit het koor halen 
wat erin zit! Session verzorgt een aantal optredens per jaar op diverse plaatsen in  
Gieten en omstreken. Zie voor verdere info op Facebook of op de website: 
www.popkoorsession.nl 
 
Session  treedt op op Zaterdag 14 maart 2020  in de kerk van Odoorn.Valtherweg 1, 
7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur.  
Kaarten: € 7,50  te koop voor aanvang of in de voorverkoop. Kaarten in de 
voorverkoop kunnen 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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LEONARD COHEN IN DE KERK         

Afgelopen zaterdag 15 februari was RnAM in de kerk op uitnodiging van podium 
Odoorn. De kerk zat lekker vol met liefhebbers van de muziek van Cohen. RnAM in  
is een singer-songwriter duo uit zuid-oost Groningen. De naam is een samentrekking 
van de namen Rob Meulman en Anne-Marie Bovenkamp. Ze namen ons mee in een 
stuk van het leven van Leonard Cohen middels zang, beelden en verhalen. Behalve 
de muziek werd er ook aandacht gegeven voor wat Cohen eigenlijk was; een 
schrijver/ dichter. Een man die zijn visie, zijn gedachten aan het papier 
toevertrouwde. Sommige gedachten resulteerden in mooie liedjes. Bijvoorbeeld het 
prachtige meeslepende “Hallelujah”. Een nummer wat al door menige artiest is 
gecoverd.  
 
Tussen de bekende en ook minder bekende nummers door kregen we een beeld van 
de tijd waarin Cohen leefde middels een videopresentatie op de muur. Er waren 
beelden van Cohen als kleine jongen, en beelden van hem vlak voor zijn overlijden in 
2016.                                               

Het was een geslaagde avond, en we kijken ook al uit naar het volgende optreden in 
de kerk. Het wensconcert van ODO ter gelegenheid van hun 60 jarig bestaan.  
We hopen ook dan dat de kerk 
weer goed vol zit. 

 

Bert van der Lit 
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  HEIDEBLOEM – VLINDERS IN DE BUUK 

De afgelopen weken heeft toneelvereniging Heidebloem haar jaarlijkse  
voorstellingen in de Boshof weer gespeeld. Twee opeenvolgende vrijdagen en 
zaterdagen was de zaal weer goed gevuld en werd er veel gelachen om de capriolen 
van de spelers. 

Het stuk van dit jaar was ‘Vlinders in de buuk’ en is geschreven door Bernd Gombold. 
De verjaardag van moeders wordt gevierd in het bos. Dat zou een hoop gezelligheid 
moeten betekenen, maar het botert niet zo goed tussen de kinderen. Vooral de dochter 
en schoondochter vliegen elkaar met enige regelmaat letterlijk in de haren. Tel daarbij 
een gevonden rugtas met geld bij op en de rapen zijn goed gaar. Waarschijnlijk had de 
familie de verjaardag beter gewoon in een restaurant kunnen vieren… 

Zelf ben ik op de laatste zaterdag gaan kijken. Net als met de verkoop van de kaarten, 
moesten we ook op de avond zelf er vroeg bij zijn. Ons ‘vaste plekje’ was zelfs om 
kwart over 7 al bezet! Maar ook op een andere plek (4 stoelen naar voren) was het 
allemaal prima te zien. Tijdens de 1

e
 pauze konden er weer lootjes worden gekocht. 

De prijsuitreiking werd vervolgens in de 2
e
 pauze gedaan. Voor wie het niet kent; je 

koopt 1 of meerdere ‘boekjes’ die je van je naam moet voorzien. Alle lootjes gaan  
vervolgens in een grote doos waaruit de prijswinnaars worden getrokken. Dit gaat altijd 
samen met een hoop lawaai, geschreeuw en gelach. Ik blijf het altijd wel een van de 
leukste dingen van een toneelavond vinden. Want ongeacht of je wel of niet iets wint, 
de verloting is en blijft chaotisch en hilarisch! Ik won in het begin een prijs van een 
plaatselijke kapper. Een paar minuten later won ik weer een prijs van een andere  
plaatselijke kapper, wat zowel toeval als volstrekte humor was. Toen de prijs van de  
3

e
 plaatselijke kapper werd aangekondigd schreeuwde de halve zaal al mijn naam, 

maar helaas… Hierbij ook nog even een pluim voor onze plaatselijke middenstand die 
ieder jaar weer diverse prijzen ter beschikking stellen. 

Na de voorstelling zijn we nog een paar uurtjes blijven plakken onder het genot van 
een hapje en een drankje. Al met al een geslaagde avond. De volgende dag sprak ik in 
de supermarkt nog één van de toneelspelers. Hoewel ze erg had genoten was ze ook 
blij dat het weer voorbij was. Ze was volledig gesloopt na 2 hectische weken en dan 
hebben we het nog niet eens over 
de voorgaande maanden waarin ze 
met elkaar veel hebben geoefend 
om ons een leuke avond te  
bezorgen. Heidebloem bedankt en 
zeker tot volgend jaar! 

 

Harald Fluks 
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OPENING DORPSHUIS 

Per 1 oktober was het al officieel, de  
Oringer Stee met als functie dorpshuis.  
Diverse verenigingen en organisaties  
maken er inmiddels gebruikt van. Ook zijn 
al diverse feestjes geweest. Op 7 maart 
a.s. zal de officiële opening plaatsvinden 
van ons nieuwe  dorpshuis De Oringer Stee 
van 15.00 tot  17.00 uur. Wethouder Niek 
Wind zal de officiële opening verrichten. 
Hierna zal onder het genot van een hapje 
en een drankje alle tijd zijn om gezellig bij 
te kletsen.         Tekening Bertha de Lange                                                                                                                             
                                                                                                 
Dorpsbelangen nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn. We hopen dat veel Oringers 
plezier kunnen beleven aan het nieuwe dorpshuis. Wilt u gebruik maken van het 
Dorpshuis dan kunt u terecht bij de Oringer Marke, daar ligt de dorpshuisagenda: 
0591-519000. 

Dorpsbelangen Odoorn 

____________________________________________________________________ 

ORINGER OPSCHOONDAG 
 
Zaterdag 21 maart is weer de landelijke opschoondag.  
Vindt u het ook zo heerlijk om wandelingen te maken in Odoorn en 
omgeving? Kunt u ook zo genieten van het mooie dorp en de 
prachtige natuur? Jammer dat er dan zwerfvuil ligt langs wegen en 
paden. Maar daar kunnen we samen wat aan doen. Natuurlijk zou 
u altijd vuil mee kunnen nemen. Velen doen dat gelukkig ook.  
Helaas is er altijd zwerfvuil te vinden. Daarom doen wij mee met 
de landelijke opschoondag. Het hele dorp weer spik en span  
maken zodat buiten zijn nog meer genieten is en we samen nog 
trotser kunnen zijn op het mooie Odoorn. Qua werkzaamheden 
kunt u denken aan zwerfvuil rapen, maar ook borden, bewegwijzering en bankjes 
schoonmaken. Of misschien heeft u zelf een idee of iets waar u zich al lange tijd aan 
ergert. In samenwerking met de gemeente en Ondernemersvereniging Odoorn gaan 
we onze omgeving weer netjes maken. Iedereen is welkom: groot en klein, jong en 
oud. Alle helpende handen kunnen we gebruiken. Vanaf 9 uur is er koffie op het 
dorpsplein en zijn hier de benodigde schoonmaakspullen te verkrijgen. Het vuil kan 
eveneens weer op het plein ingeleverd worden, waar de gemeente zorgt voor het 
afvoeren. 

Vele handen maken licht werk. 
 
Dorpsbelangen Odoorn 
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AGENDA JAARVERGADERING DORPSBELANGEN  

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen 
Odoorn op maandag 16 maart 2020. Aanvang 20.00 uur bij dorpshuis De Oringer Stee 
Odoorn. 

1. Opening  
2. Mededelingen  
3. Verslag van de vorige vergadering 2019  
4. Jaarverslag van de secretaris  
5. Jaarverslag van de penningmeester  
6. Verslag kascommissie  
7. Verkiezing kascommissie  
8. PAUZE  
9. Bestuursverkiezing 
10. Activiteiten 2020 en gespreksonderwerpen met gemeente  
      o.a. Nationale opschoondag, Pasen, 4 mei dodenherdenking, 75 jaar bevrijding,   
      verkeersveiligheid, verkeersregelaars, dorpshuis 
11. Rondvraag  
12. Sluiting  

——————————————————————————————————————- 

OPTREDEN KOOR “ROLL THE VOICES” IN DE ORINGER KERK 
 
Op 25 januari jl. was het de beurt aan het gemengde koor uit Rolde, genaamd “Roll the 
Voices “. De 21 koorleden lieten inderdaad hun stemmen door de kerk rollen, 
gedirigeerd door Els Bruining en begeleid door een uitstekende jonge pianist. 
 
Het zeer gevarieerde repertoire op deze avond viel uitstekend in de smaak met 
bijvoorbeeld het nummer ‘Shallow’ uit de film ‘A Star is born’, met Lady Gaga. 
Het nummer ‘Angels’ van Robbie Williams en ‘Stitches’ van Shawn Mendes leverden 
ook een groot applaus op evenals het Nederlandstalige ‘Het regent zonnestralen’ van 
Acda en de Munnik. Het optreden werd beëindigd met het meezingnummer ‘Barbara 
Ann’ van de Beach Boys. Ondanks dat de griep invloed had op het aantal koorleden en 
het aantal bezoekers mogen we toch spreken van een gezellige avond in onze Oringer 
Kerk. 
 
Het volgende concert is op 15 februari en dat belooft werkelijk een te worden met 
publiek op de banken. Het duo RnAM zingt en speelt namelijk Songs of Leonard 
Cohen. Alsjeblieft ! 
 
We hopen u dan te kunnen begroeten. 

Bob Brongers 
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VERSLAG ALGEMENE JAARVERGADERING VROUWEN VAN NU  

Op 12 februari vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Vrouwen van Nu afdeling 
Odoorn plaats in de Boshof. Er was, zoals steeds afgelopen jaar, een goede  
belangstelling: zo’n 50 vrouwen waren aanwezig om de maar liefst 5 jubilarissen in 
het zonnetje te zetten!  

Na een mooie opening van voorzitter Marieke Akkerman waarin ze het thema van 
komend jaar: ‘Vier je successen, het is een feestje waard’ centraal stelde werd het 
officiële gedeelte afgehandeld. 

Bij de bestuursverkiezing werden Tettie Drijfholt en Albertje Kort herkozen. De  
breigroep van Diny Wilting wordt opgeheven: het vergt te veel organisatie om alles 
nog rond te krijgen en de verkoop loopt terug. De moderne tijd laat ook hier z’n  
sporen na! Er zullen nog een paar verkopen zijn in de Paasbergen en dan hoopt Diny 
een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan Villa Joep, het goede doel van dit jaar.  
Marieke bedankte Diny en alle dames van de groep, waarbij mevrouw Timmermans 
nog eens extra werd genoemd door Diny. Daarna werden de 5 jubilarissen verrast 
met een bloemetje en een oorkonde. Bijzonder was mevrouw Blaak; zij is maar liefst 
65 jaar lid van Vrouwen van Nu en nog steeds is zij regelmatig aanwezig op de 
maandelijkse bijeenkomsten! Verder zijn mevrouw Buiter-Kuipers en mevrouw  
Jansen-Nijmeijer 60 jaar lid, mevrouw Koudenburg-Wolf 55 jaar en mevrouw  
Hoekman-Evenhuis 50 jaar! 

Ook werd Wim van de Boshof bedankt voor de goede samenwerking dmv een 
bijdrage in de personeelspot en een bloemetje. De Boshof is een erg prettige plek 
voor de maandelijkse bijeenkomsten.  

Na de pauze verzorgde Rianne Bos 
van de gelijknamige rijschool uit 
Odoorn een interessante  
verkeersquiz. Het bleek dat het 
zeer zinvol was om de kennis weer 
op te frissen: maar 1 van de  
aanwezige dames zou voor de  
theorie geslaagd zijn! 

De volgende bijeenkomst zal zijn 
op 11 maart: dan komt de vader 
van Epke Zonderland vertellen  
over zijn zoon. 
                                                                           

Tettie Drijfholt 
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SPAREN VOOR …...... 

Er zijn diverse dorpsgenoten die iets sparen voor een goed doel. Oes Dörp werkt 
graag mee aan het bekend maken hiervan. Eerder berichtten wij al over Janny en Wil 
Eefting die plastic doppen sparen voor geleide honden. De doppen kunnen  
gedeponeerd worden in een speciale container op hun erf, Steegje 1. Laatst kwam ons 
ter ore dat Tettie Drijfholt kaarsenresten spaart voor Gambia. De kaarsresten zijn  
bestemd voor de stichting Fajikunda, die in Gambia een werkplaats voor  
gehandicapten ondersteunt waar zij geld kunnen verdienen met het maken van  
kaarsen.  
 
Roelof Keen is een van de oprichters van de stichting. Hij heeft hier in 2018 over 
verteld bij de Vrouwen van Nu. Daar werd de vraag gesteld waar men de  
kaarsresten kon inleveren en destijds is besloten dat men die kan brengen bij Tettie 
Drijfholt, Valtherweg 17. Zij zorgt er dan voor dat ze bij Roelof terecht komen. 

Dan is er nog de actie sparen kroonkurken bier en frisdrank voor KIKA  
(Stichting kinderen kankervrij). Inleveren bij de Boshof. 

Wilt u ook aandacht voor uw spaaractie, laat het ons weten.  
Mail naar redactie@odoorn.nu uw naam, wat u spaart, voor welk doel en waar het  
gebracht kan worden. 

De redactie 

 
____________________________________________________________________ 

LAAGGELETTERD?   

Dat is lastig want je mist zoveel. Voorlezen, helpen met  
huiswerk, appen, straatnaambordjes, lezenrecept in kookboek 
lezen, mailen, Tomtom bedienen, boodschappenbriefje maken, 
met de trein reizen, verjaardagskaart schrijven, verpakkingen 
lezen, telefoonnummer vinden, boekhouding bijhouden, studie 
of cursus volgen, de post lezen, sollicitatiebrief schrijven, tv 
instellen, abonnement afsluiten, theorie rijbewijs lezen,  
handleiding lezen, websites bezoeken en nog veel meer  
dagelijkse dingen. Ken je iemand in je omgeving die laaggeletterd is? 
 
Het TAALHUIS helpt gratis. 
Het Taalhuis te bereiken is via de bibliotheken of Stichting Andes. 

Voor meer informatie: 
Bel: 0591-585554 of e-mail naar:  
info@andesborgerodoorn.nl 
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PAASBERGEN BOS 
 
Afgelopen week is er begonnen met snoei werkzaamheden in het Paasbergen bos.  
Dit was nodig omdat er langere tijd niet gesnoeid is. Bomen stonden te dicht op elkaar 
zodat bomen alleen in de lengte groeiden en niet in de breedte. Er is samen met een 
bosbouw bedrijf en een ecoloog gekeken welke bomen gesnoeid moesten worden. 
Bomen waar holen in zaten zijn speciaal aangemerkt zodat deze niet gesnoeid zouden 
worden. Bomen rondom het gashuisje zijn gesnoeid zodat deze geen gevaar meer 
kunnen opleveren. Ook bomen achter de aanleun woningen zijn verwijderd zodat er 
meer zonlicht op deze woningen kan komen.  
 
Wanneer de werkzaamheden klaar zijn zullen er nieuwe nestkastjes door de   
hobbyclub van de Paasbergen worden opgehangen.  
 
Verwachting is dat de werkzaamheden 1 maart klaar zullen zijn. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar: an.vanveen@treant.nl 
 
Andries van Veen 
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L’EAUDOORN 

“Zullen we in de zoutgrot gaan zitten, dan doen we tegelijk het interview èn de  
zouttherapie.” Nou, zo’n aanbod sla ik niet af en nestel me in een van de  
comfortabele stoelen. L’eaudoorn-eigenares Grytsja Wouda zet het systeem in  
werking en brengt een koel flesje licht bruisend water mee. Haar voetstappen klinken 
alsof ze over vers gevallen sneeuw loopt. Op de achtergrond is het geluid van de zee 
met rollende golven hoorbaar.  

Hoe is dit bedrijf ontstaan? “Ik zat in de 4e klas van de opleiding uiterlijke verzorging 
op het Hondsrug College. Toen wist ik dat ik schoonheidsspecialiste wilde worden.  
Op mijn 20ste was ik klaar met de opleiding en ben begonnen in een salon in  
Emmen, daarna in een salon in Musselkanaal. In februari 2019 ben ik voor mezelf  
begonnen.” Vanuit die opleiding ontstond ook de droom op een dag iets bijzonders op 
te zetten en dat idee liet haar niet los, ze wilde iets anders dan anderen. Op een dag 
was ze met haar schoonmoeder in Duitsland voor zouttherapie “dat was echt gaaf”  
en daarmee was het idee geboren. 

Toen ze met haar man en kinderen vanuit Ees hier kwamen wonen, stonden het  
woonhuis en de oude boerderij op dit kavel. Eenmaal in hun nieuwe thuis gesetteld, 
kwam het plan van de schoonheidssalon en de zouttherapie in beeld. Ze vonden een 
bedrijf die ‘t kon maken en zo besloten ze haar droom te verwezenlijken. Het plan zat 
al een aantal jaar in haar hoofd, daarna moest de gemeente nog akkoord en  
uiteindelijk kon ze van start. Het pand was een tijdlang afgeschermd voor het zicht 
vanaf de weg. Intussen werd het oude pand afgebroken maar de fundering  
gehandhaafd. De voetafdruk werd dus niet groter, maar het pand zelf, opgetrokken in 
de stijl van het woonhuis, werd dat wel. Met de aannemer werd gekeken naar een 
praktische indeling gecombineerd met een fraaie gevel en uitstraling. En zo werd haar 
droom van een eigen salon en zoutgrot werkelijkheid. De naam is trouwens  
ontsproten aan de geest van haar man Jacques: L’eau = het water, daar komt het  
zeezout vandaan, gekoppeld aan ‘doorn’ van Odoorn. Zo kwam hij op L’eaudoorn.  

Het geluid van de zee kabbelt intussen door met af en toe een hogere golf die op het 
strand lijkt te breken. Voor wie wil, is het ook mogelijk van zachte relaxmuziek te 
genieten. Aan de muur een bijna wand-vullende poster van een zonnig strand met 
palmboom. In de hoeken tegenover de relaxstoelen – met ingebouwde verwarming – 
staan op de vloer ter verfraaiing wat Himalaya-stenen en een paar siergrasjes. Bij de  
overgang van muren naar plafond schijnt blauw licht van een moeilijk te benoemen tint, 
maar wel schitterend om te zien. Van de buitenwereld neem je hier niets waar;  
er hangt een prettig-intieme sfeer in deze verder kristal-witte ruimte. 

De oorsprong van de zouttherapie ofwel Halotherapie ligt in Rusland. Eeuwen  
geleden viel het op dat veel mannen ondanks hun zware werk, veel minder ziek  
werden dan degenen die bijv. in de kolenmijnen werkten. Uitgebreid onderzoek  
toonde de heilzame werking van het zout aan. Omdat niet iedereen ondergronds een 
zoutgrot in kon, is het bovengronds gehaald. Zo zijn de zoutkamers ontstaan.  
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Als mooie eigenschappen noemt Grytsja het verhogen van de weerstand, het is goed 
voor longen en huid en werkt ontspannend. Het gaat alle parasieten en  
virussen te lijf en het is een natuurlijke en medicijnvrije grondstof. Goed voor  
kinderen en volwassenen. Op mijn vraag hoe het nu precies werkt, legt ze uit:  
medicinaal zout zónder jodium gaat in een trechter en via een buisje waar het  
onderin wordt verpulverd, wordt het de ruimte in geblazen. Omdat de luchtcirculatie 
gelijkmatig is, krijg je ongeacht je zitplaats overal dezelfde hoeveelheid. Intussen voelt 
– bijna onderaan blad 2 schrijvend – het papier van m’n schrijfblok een beetje  
plakkerig. Grappige gewaarwording is dat, ik voel het ook aan m’n handen en  
gezicht. Het heeft wel iets verkwikkends. 

De basis van deze ruimte is opgebouwd uit een met hout betimmerde vierkante  
kamer waarin enkele speelse elementen zijn aangebracht. Dat is met een  
biologische substantie bespoten waar vervolgens laag voor laag het zout vanuit de 
losse pols tegenaan is gegooid. Werkelijk? “Ja, en het heeft 4 weken geduurd 
voordat het klaar was.” Het is een heel werk geweest om het handje-voor-handje er 
tegenaan te gooien (wie er is geweest, weet dat zelfs het plafond ‘gezouten’ is).  
Het goedje is gewonnen aan de Belgische kust, daarvan zijn ettelijke kilo’s hier  
beland en stevig in de ruimte gehecht. Het oogt haast te mooi en kwetsbaar om aan te 
raken. 

Zodra je hier komt, wat gebeurt er dan? Je komt bij L’eaudoorn binnen en krijgt voor de 
hygiëne schoenhoesjes om en een haarnetje op. In de zoutkamer neem je plaats in 
een van de vijf comfortabele stoelen. De kleding blijft aan, tenzij iemand komt voor  
behandeling van psoriasis, eczeem of acné, dan wordt het desbetreffende  
lichaamsdeel ontbloot. Zout ontsmet de huid en maakt rustig. Veel mensen komen ook 
gewoon voor de ontspanning. Je kunt iets van de aanwezige lectuur lezen, zelf een 
boek meenemen of gewoon een uur relaxen zonder de hectiek van mobieltjes o.i.d. 
Even de wereld buiten sluiten en terug naar jezelf! 
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Handig om te weten: L’eaudoorn is het hele jaar door geopend. Als Grytsja vanwege 
werkzaamheden in de schoonheidssalon – daar kom ik zo op – niet in de zoutgrot 
kan zijn, dan neemt haar man, schoonmoeder of nichtje voor haar waar. Ook tijdens 
vakanties is dat het geval. Er wordt wel op afspraak gewerkt, zodat iedereen  
dezelfde aandacht krijgt. Ze houdt niet van afraffelen. 

Veel mensen komen hier op advies van de dokter voor een kuur omdat ze niet fit 
zijn. Bijvoorbeeld na een longontsteking of met COPD. Naderhand hoesten ze slijm 
op en krijgen dan meer lucht. Het reinigt de longen en de huid van de bijwerkingen 
van luchtvervuiling en rook of ziekte. Het ontspant en het verbeterd de algehele  
conditie. 

Zit je hier wel eens met je gezin? Jazeker! Met z’n vieren en muziek er bij. Zij en haar 
man Jacques kletsen, voor de kinderen een emmertje en schepje er bij en lekker 
genieten. De tijd is voor kinderen sowieso beperkt. Tot ongeveer een jaar of  
12 blijven kinderen een half uur in de grot maar het wordt wel per kind bekeken.  
Er komen zelfs baby’s vanaf een half jaar met last van slijm. Zittend in een  
wipstoeltje en met een speeltje ademen ze ondertussen gezonde lucht in.  

Wel vraag ik me af hoe de lucht weer schoon wordt als iemand bijvoorbeeld een 
hoestbui heeft gehad. Dat wordt opgenomen door het zout. Zodra de circulatie in de 
ruimte stopt, wordt de lucht afgezogen. Na een kwartier is het volledig ververst en 
weer helemaal schoon. Dat klinkt prettig èn lekker fris. 
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Aan de rechter kant van de hal is de schoonheidssalon. Een eveneens nette ruimte 
met een rustige sfeer en eigentijdse aankleding. In het midden staat voor de klant 
een gerieflijke behandelstoel. Daar neemt Grytsja met ervaren handen elk huidtype 
onderhanden. Kiezen kan men uit diverse behandelingen, desgewenst aan te vullen 
met verschillende modules. Er wordt een reiniging gevolgd door dieptereiniging 
toegepast en er kan een gezichtsmassage – naar wens met een vitamine boost van 
Aloë Vera – worden gegeven. Tevens kan een op de huid afgestemd serum of  
vliesmasker worden aangebracht of zelfs van pure Aloë Vera. Ook is het mogelijk te 
epileren en kunnen wangen, bovenlip of kin worden geharst. Je kunt zelfs wimpers of 
wenkbrauwen laten verven en een paraffinebehandeling voor de handen nemen.  
Heb je nog toekomstwensen voor je bedrijf? Grytsja is dankbaar dat ze dit mag 
doen, dat dit zo tot stand is gekomen. Ze geeft aan dat het voor haar het 
belangrijkste is mensen te helpen. Mensen die klachten hebben met luchtwegen of 
omdat ze gewoon even tijd voor zichzelf nodig hebben. Iedereen heeft het heel druk  
tegenwoordig en dan is het goed als je wel af en toe even rust neemt. Dat kan bij 
L’eaudoorn. De klant komt dan even uit de dagelijkse sleur en verlaat daarna  
ontspannen weer de salon en/of zouttherapie. En het moet gezegd, ik kwam   
ontspannen en met frisse longen naar buiten. 
 
Conny van der Bent 
___________________________________________________________________ 

 
MUSICALGROEP ODOORN SPEELT WEER DE OPGEJAAGDEN 

Jaja, we gaan weer. Op uitnodiging van de gemeente Emmen 

Dit jaar is het 75 jaar na de oorlog en in Emmen zijn dit jaar allerlei actie feesten en 
wat al niet, wat dus met de oorlog te maken heeft. En wij als Musicalgroep Odoorn 
zijn uitgenodigd om De Opgejaagden weer te spelen, en nu in het Atlas theater in 
Emmen. We spelen dit spektakel nu 6 keer. Op donderdag 30 april, vrijdag 1 mei, 
zaterdag 2 mei en zondag 3 mei. 

Alles wordt weer uit de kast gehaald. De groep is weer compleet, en dus zijn we druk 
aan het repeteren. Het podium moet weer opnieuw gebouwd worden. Kleding weer 
gemaakt en gehuurd. En verder allerlei spullen die qua inrichting doen denken aan 
die tijd bijeen gezocht. En we hebben er zin in. 

Dus voor wie destijds geen kaartje heeft kunnen bemachtigen heeft nu een nieuwe 
kans om dit bijzondere verhaal uit Valthe uit de oorlog te gaan zien. Over de  
kippenboer Albertus Zefat die toen 16 joodse onderduikers heeft laten onderduiken 
en verzorgd. Eerst in zijn kippenschuur en later in het Valtherbos. Hij heeft het  
helaas niet overleefd maar wel dankzij hem, zijn vrouw en helpers alle onderduikers 
wel. 

Dus komt allen weer kijken.  

Groet Josh van de musicalgroep Odoorn. 
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VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 
 
Ieder jaar organiseert de PVDA afdeling van de gemeente Borger-Odoorn een  
verkiezing voor de vrijwilliger van het jaar. Hoewel er uiteraard maar één winnaar kan 
zijn, gaat het volgens raadslid Henk Zwiep vooral ook om het grotere belang. Want 
vrijwilligers zijn in alle lagen van de maatschappij een belangrijke factor. Met elkaar  
zorgen we op deze manier voor het in stand houden van diverse verenigingen en 
activiteiten. Daarnaast is ook het sociale aspect een belangrijk punt. Door als 
vrijwilliger actief te zijn, blijf je ook midden in de samenleving staan. 
 
Er worden jaarlijks meerdere mensen voorgedragen waaruit de organisatie een  
shortlist van 3 genomineerden samenstelt. Op deze genomineerden kan vervolgens 
worden gestemd en de persoon met de meeste stemmen is de uiteindelijke winnaar. 
Dit jaar was onder andere ons mede redactielid Hettie Klein genomineerd. Hettie is 
bij Oes Dorp verantwoordelijk voor de samenstelling van het boekje en het 
onderhoud van de website. Maar naast de dorpskrant zet Hettie zich ook al jaren in 
voor Vrouwen van Nu en Podium Odoorn.  
 
Op zaterdag 15 februari zijn we met een afvaardiging van deze 3 groepen samen 
met Hettie en Dick en enkele naaste familieleden naar de prijsuitreiking in  
Westdorp-Ellertshaar geweest. Vanuit de handen van de heer Zwiep mocht Hettie 
zowaar de 1e prijs in ontvangst nemen. Naast een oorkonde en een mooie bos 
bloemen ontving ze ook nog een dinerbon. Na de uitreiking was er nog om onder het 
genot van een hapje en een drankje nog even na te praten. 
 
Via deze weg willen wij namens de overige redactieleden Hettie nogmaals feliciteren 
met haar titel als Vrijwilliger van het Jaar 2019 in de gemeente Borger-Odoorn!  
 
Harald Fluks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bij deze wil ik iedereen hartelijk danken die op mij gestemd heeft. 
 
Hettie Klein 
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ENKELE OPMERKINGEN OVER RECENTE ONTWIKKLINGEN 

De laatste tijd bekroop mij de behoefte om op een paar recente ontwikkelingen in en 
om ons dorp te reageren. U heeft vast onlangs ook gelezen dat het SIVO verder gaat 
in Borger en dat onze burgemeester dat met veel trots aankondigde. Ik begrijp dat 
goed en dat is voor mij ook geen aanleiding om daar verder iets van te vinden.  
Wat opviel in de betogen van het huidige bestuur was dat het vertrek destijds uit 
Odoorn onder meer was ingegeven door een gebrek aan vrijwilligers en een gebrek 
aan gastgezinnen. Dat laatste kan ik moeilijk overzien, ik denk trouwens eerder dat 
dit samenhangt met een algemene maatschappelijke ontwikkeling. Mensen gaan 
langer met vakantie, er zijn meer werkende vrouwen die ook terecht behoefte aan 
vakantie hebben, enz. Wat mij vooral stoorde was de opmerking over vrijwilligers. 
Een bekend politicus zou dan zeggen: “Daar heb ik geen actieve herinnering aan”. 
Eerlijk gezegd voelt dit bij mij aan als een trap na en bovendien geloof ik helemaal 
niet dat dit de waarheid is. In mijn ervaring was er altijd nog een groot aantal  
vrijwilligers actief, hoewel ik moet toegeven dat ik bij de laatste afleveringen geen rol 
heb gespeeld, behalve die van deel van een gastgezin. Naar mijn mening wordt het 
feit van de verminderende publieke belangstelling en daarmee samenhangend, 
moeilijke financiële omstandigheden, afgewenteld met een drogreden. Dit verdienen 
de vrijwilligers niet en het dorp Odoorn al helemaal niet. Ik ken niet alle  
woonplaatsen van het huidige bestuur, dat het niet allemaal Oringers zijn, is mij wel 
duidelijk. Ik wens u, sans rancune, veel plezier bij het SIVO in Borger, maar dit 
moest mij even van het hart. 

Een tweede nieuwsfeit dat mij opviel is dat de school is gestopt met het ophalen van 
oud papier. Naar ik heb begrepen wegen de kosten niet meer op tegen de  
opbrengst. De papierprijs schijnt op een zeer laag niveau te staan, van een collega 
die daar verstand van heeft heb ik begrepen dat we schijnen te worden overstroomd 
met oud papier uit Duitsland en andere buitenlanden. Misschien is een Nexit hiervoor 
een oplossing, maar dat heeft soms ook nog wel enige voeten in aarde. Toch is dit 
een jammerlijke ontwikkeling. Het inzamelen en hergebruiken van oud papier is toch 
een prachtig voorbeeld van een circulaire economie (mooi woord trouwens|), er  
hoeven minder bomen te worden gekapt voor nieuw papier en het was toch ook een 
mooie folklore. Een stoere vrachtauto door de straat met mooie zwaailampen, uit je 
bed gejaagd worden om dat het oud papier aan de straat moest, dit schaars gekleed 
en op bijna blote voeten doen, vrolijk zwaaiende mensen achter de auto enz. enz. 
enz. Verder denk ik dat het voor de betrokkenheid bij de school ook een goede  
gelegenheid was, hoewel ik bij geruchte wel eens gehoord heb dat deze  
betrokkenheid enigszins onder druk stond. Van de zelfde collega heb ik overigens 
gehoord dat een gemeente formeel geen taak heeft om oud papier te (laten)  
inzamelen, maar ik weet dat er door sommige gemeentes met een garantieprijs voor 
organisaties die inzamelen, werken. Ik weet niet of onze gemeente dat fenomeen 
kent (ik zou dat natuurlijk aan een mij bekend raadslid kunnen vragen), maar het lijkt 
mij een goed idee om daar eens goed over na te denken. 

We willen de oudpapier-auto op zaterdagmorgen terug!!! 

Theo Zondag 
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RARA WAT IS DIT?    

Het voorwerp van januari is herkend door Henk Duursma. Hij liet ons via de mail het 
volgende weten:  
”De door Wim Koudenburg ter beschikking gestelde dingen 
werden gebruikt bij het slachten van een varken. Na de dood 
van het varken werd het overgoten met heet water en daarna 
werden deze “Krabbers” gebruikt om het haar van de varken 
af te halen, daarna werd het varken geschoren met een mes 
om het eventuele achtergebleven haar te verwijderen”.  
Dank je Henk voor je reactie en je had het helemaal goed  
gezien.  
 

 

Voor het voorwerp van deze maand heb ik het iets eenvoudiger gehouden. Het is van 
gietijzer en is een speciaal gereedschap. Velen van u zullen het voorwerp herkennen. 
En ik ben dan ook erg benieuwd naar uw reactie. Misschien heeft u ook wel een  
bepaalde herinnering bij het voorwerp wat u zou willen delen. Ook die verhalen horen 
we graag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(eigen foto’s)            

Bert van der Lit 
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BEVRIJDING – VRIJHEID – HERDENKING 

Op 11 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Odoorn werd bevrijd. 

Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum, organiseert Podium Odoorn op deze dag 
in de kerk een bevrijdingsconcert met een optreden van De Heeren Oud-Zuid. Deze 
groep bestaat uit drie ras muzikanten Luc Oostra (zang/gitaar), Cor Többen 
(elektrische gitaar) en Jan Kuipers (piano/accordeon). Zij zingen liederen gelieerd aan 
de tijd van de 2

e
 wereldoorlog en aan “Vrijheid”.  Een deel van deze liederen schreven 

zij voor een optreden in Assen op 10 April 2019 tijdens het plaatsen van  
36 herdenkingsstenen (“Stolpersteine”) ter herinnering aan Joodse slachtoffers. 

Naast het organiseren van een bevrijdingsconcert heeft Podium Odoorn zich tot doel 
gesteld om op 11 April a.s. een expositie in de kerk in te richten over de bevrijding van 
Odoorn door de 1

ste
 Poolse Pantserdivisie.  

Daarom een oproep aan alle inwoners van Odoorn die nog tastbare herinneringen aan 
die tijd hebben. Graag zouden wij beschikbare oude foto’s, brieven, dagboeken en  
andere materialen die verband houden met de bevrijding van Odoorn en omgeving in 
deze expositie willen opnemen.   

Bevrijdingsconcert: zaterdag 11 april 2020, In de kerk van Odoorn, aanvang; 20.00 
uur, Entree € 10,-- 

U kunt contact opnemen met: 
Willem Mulder, 06 - 48717475, willemmulder@xs4all.nl of  
Gerrit Nijhuis, 06 - 46885922, genhnijhuis@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

OPBRENGST COLLECTE HERSENSTICHTING 

Bij de recent gelopen collecte voor de Hersenstichting is het prachtige bedrag van  
€ 984,03 bijeen gebracht. Aan alle gulle gevers èn de collectanten: hartelijk dank! 

Conny van der Bent 
Collecte-organisator      

mailto:willemmulder@xs4all.nl
mailto:genhnijhuis@ziggo.nl
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ONDERTUSSEN BIJ ODO:  

 
 
 
 
 
 

Zaterdag 14 maart: 
 
Potgrondactie in Odoorn! 
Zoals ieder jaar komen de leden van muziekvereniging Odo langs de deur met  
zakken potgrond. U hoeft zelf niet te slepen met zware zakken en steunt gelijk de 
vereniging met de opbrengst van deze actie. Tuincentrum Koudenburg verleent  
hierbij de helpende hand. 
 
Prijs per zak van 45 (!) liter € 3,50 en 3 zakken voor € 10,00  
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In de week van 16 t/m 21 maart vindt de Week van de Zorg plaats. 
 

Woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn zet deze week haar deuren open 
in de vorm van diverse activiteiten en een  

‘open huis dag’. 

Op woensdag 18 maart, tussen 10.00 en 16.00 uur  
 

is iedereen welkom tijdens de Culturele Dag  

met o.a. optredens en muziek gerelateerde workshops. 

Neem een kijkje in het ‘dagelijkse leven’ van De Paasbergen! 
 

‘Open Huis Dag’ zaterdag 21 maart tussen 10.00 en 14.00 uur  

Kom deze dag naar De Paasbergen en laat u informeren over onze activiteiten     
op het gebied van Welzijn en Zorg. 

 U kunt deze dag:  

 - een appartement bezichtigen, 

 - deelnemen aan zitdansen/rolstoeldansen, 

 - een kijkje nemen in onze activiteitenruimte “Paashonk”, 

 - informatie krijgen over diverse zorghulpmiddelen en vele andere                  
   zaken over wonen, welzijn en zorg. 

 

Graag zien wij u op 18 maart en/of 21 maart bij De Paasbergen! 
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De winkel gaat 5 maart weer open tot Moederdag (10 mei).  
Open op do - vr - za en koopzondagen: 29 mrt en 26 april van 10-17 uur  

___________________________________________________________________ 
 

HEJ ‘T AL HEURD DAT 
 
...dizze reus (met 75 jaorringen) helaas zien verzet op mus geven? Gezien op de 
hoek Exloerweg/Diepenbrugweg. 
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 HOE WERD VROEGER DE ORDE GEHANDHAAFD  
Uit het boek tussen Oderen en Odoorn met toestemmimg 

 
Antwoord: Op zeer gebrekkige wijze. 

Uit een enquête van Drost en gedeputeerden in 1806 bleek,  
dat te Odoorn het politiewerk moest worden verricht door de  
kerspelsoldaat David Jans (29) tegen een beloning van f 80.00 
per jaar, op te brengen door de bevolking. Hij moest zich op  
eigen kosten kleden, maar werd bewapend door het kerspel.  
De fungerende schulte zette in z’n rapport dat D. Jans  
“zeer geschikt” was. 

EENDENKUIL 

“Vrogger stun midden in de koel ’n bargie met drie boompies. Koeper Garriet  
(in het huis waar nu G. Pruisscher woont) hul eenden. De eenden namen ‘t bargie in 
bezit. Meindert Schangen zien koeien drunken water oet de koel as ze der  
langskwamen. Soms twei keer per dag. 

De “koel” werd ook gebruikt om allerlei boerengerief (karren, wagens,  
gereedschappen, kunstmestzakken etc) in schoon te spoelen. Bij dorpsbranden  
werden vanaf de brand naar de “koel” twee rijen van dorpsgenoten gevormd, die elkaar  
gevulde emmers doorreikten en de lege weer teruggaven om opnieuw gevuld te  
worden. Ook werd de “koel” gebruikt om hout door “wateren” meer bestand te maken 
tegen bederf. 

Omstreeks 1910 werd de “koel” uitgediept. 
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LEZEN EN  VOORLEZEN (138) 

nav. Liël  Braitman, mijn vader is een engel, Vaals 2008, 

ALS JE VADER ER NIET MEER IS…….. 
In de vorige boekbespreking ging het over 2 jongens die afscheid moesten nemen 
van hun opa. We ontdekten dat de dood een grote indruk maakt omdat je weet of 
gaat weten dat iemand (van wie je hield) niet meer terugkomt. Dat is een feit, dat feit 
moet je verwerken. Dat betekent dat je over dat verlies het beste kunt praten  
gedurende een lange tijd want het verdriet dat je voelt wil je begrijpen. 

HULPMIDDELEN 
Om beter te begrijpen wat de dood betekent en waarom je verdriet hebt als je  
iemand moet missen die vlak bij je leeft heb je gelukkig bepaalde middelen om je 
daarbij te helpen. Behalve het vragen-stellen en gesprekken zijn er boekjes die je 
kunt lezen of tekeningen die je kunt maken. Je kunt ook denken aan een groeps- of 
klasgesprek. Het boekje :als haar vader (Papa), die uit Israel komt en David (DAVE) 
heet, ziek wordt. Hij heeft een vorm van de dodelijke ziekte die we “kanker” noemen. 
Als hij overlijdt op 27 december 2003 is Liël 4 jaar. Haar moeder begint een dagboek 
te schrijven maar schakelt later over op het noteren van dingen die Liël zegt over 
haar vader. Een paar zaken kan ik hier vermelden; 

1) Het verslag van de opgeschreven uitspraken wordt in september 2008 afgerond. 
Het beslaat dus een periode van ongeveer 5 jaren.  
2) Liël mist haar vader vaak. Ze schrijft op 5/09/2008; “Vroeger miste ik hem veel 
minder. Nu mis ik hem veel meer. Nu weet ik hoeveel ik hem nodig heb“ Ze snapt 
ook veel beter waarom haar moeder alles heeft opgeschreven (Het gaat om haar 
‘diepste gevoelens’, Zie p. 92) 
3) Boosheid speelt een rol. Liël is boos op de dokter die David niet heeft  
betergemaakt. Ze is ook boos op god: waarom heeft god papa dood laten gaan?  
(P. 72 +79) tegelijk denkt ze: mijn vader is een engel en daar ben ik trots op (P.78) 
Ze is ook boos op haar moeder die haar terwijl haar vader doodging, bij haar opa en 
oma heeft gelaten (zie p. 8 en 790) 
4)  Op school krijgt Liël zo nu en dan negatief commentaar: ”Toen het Vaderdag  
bijna was zeiden ze (= klasgenoten) Mevrouwtje Vaderloos” (p.64) 
5) Liël doet mooie uitspraken bijv. ”Ik heb een alleen gevoel zonder papa” (p. 38) of:  
“dood is dat je nooit meer wakker wordt“ (p34) 

TENSLOTTE 
Dit boekje is echt een hulpmiddel (net als andere boeken en 
boekjes), om je te helpen als je het moeilijk hebt omdat je  
iemand verloren hebt waar je veel aan had.  
Je weet dan dat je er niet alleen voor staat.  
 
En:  
Je kunt er dan gemakkelijker met een ander over praten. 
 
Berend Boekman                         
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BIBLIOTHEEKNIEUWS FEBRUARI 2020 

Zelf je belastingaangifte doen,  
informatiebijeenkomst 
 
Tijdens deze groepsbijeenkomst op  
donderdagavond 27 februari wordt informatie gegeven hoe je je eigen  
belastingaangifte moet invullen, hoe je de vooraf ingevulde aangifte kunt controleren 
en waar je om moet denken. Een aantal specifieke onderwerpen die behandeld  
worden zijn: ziektekosten, giften, studiekosten, lijfrente, vermogen, alimentatie, 
toeslagen, hoe aan te vragen en waar moet je om denken. 

Boekstart Voorleesuurtje 
 
Maandag 9 maart van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun 
ouders of oppas weer van harte welkom op het 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. 

Bibliotheek Borger-Odoorn helpt bij belastingaangifte 
 
Mensen die individuele hulp nodig hebben bij de belastingaangifte, kunnen op 24, 26 
maart en 2 april terecht in drie van de bibliotheken in Borger-Odoorn. Samen met 
vrijwilligers van de Formulierenbrigade van de Welzijnsorganisatie Andes biedt de 
bibliotheek gratis belastingspreekuren om mensen te ondersteunen. Voor mensen 
die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. 
Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor niet 
Bibliotheekleden.  

Belastingspreekuur Borger-Odoorn 
 
De drie data waarop Belastingspreekuren staan gepland zijn:  

24 maart van 18.00 – 20.30 in Bibliotheek Odoorn   
26 maart van 18.00 – 21.30 in Bibliotheek Borger  
26 maart van 14.00 – 20.00 in Bibliotheek Nieuw Buinen   
2 april van 18.00 – 21.30 uur in Bibliotheek Borger.  
 
Dit gaat uitsluitend op afspraak en aanmelden hiervoor kan via de Bibliotheek,  
Gea Uil g.uil@biblionetdrenthe.nl  of telefonisch 088-0128235.  

. 

 
 

 

mailto:g.uil@biblionetdrenthe.nl
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Computercursus Klik & Tik voor beginners in Borger-Odoorn 
 
In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om kennis te maken met de computer. 
De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor mensen die nauwelijks of nog nooit 
(zelfstandig) met een computer hebben gewerkt. Onderwerpen die aan bod komen 
zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de computer, typen, teksten aanpassen en e-mail 
versturen. Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de Bibliotheek kan 
doen. De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan de deelnemer zelf gaan 
oefenen. De cursus kan onder begeleiding van een docent gevolgd worden. Deze 
gratis cursus wordt gegeven vanaf half januari op verschillende locaties. De cursus in 
Odoorn wordt gegeven in de Bibliotheek op vijf dinsdagmiddagen vanaf 24 maart van 
14.00 tot 16.00 uur 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gea Uil (Bibliotheek Odoorn)  
tel. 088-0128235 

Film ‘Kapsalon Romy’ in Kerk Odoorn  
 
Op vrijdagavond 27 maart, aanvang 20.00 uur draait de film Kapsalon Romy in de 
Kerk Odoorn. Deze avond wordt georganiseerd door Podium Odoorn, Bibliotheek 
Odoorn en Locacinema. 
Entree € 5.00, voorverkoop bij: Gezond & Weldrogist Sima en de Bibliotheek. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boerenleenbank augustus 1966 


