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31e jaargang no. 6 

Februari 2019 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
KERKDIENSTEN  
 
Zondag 24 februari  10.15 uur Voorganger Albert Schnoing, restaurant de  
      Wenakker Paasbergen  
Zondag 10 maart  10.00 uur Helene Westerik  
 
DORPSAGENDA 
 
Woensdag  20 februari 19.30 uur Volkszang, Boshof 
Maandag 25 februari 14.00 uur  Tablet Café, bibliotheek 
Maandag 4 maart  20.00 uur Jaarvergadering Dorpsbelangen, De Stee 
Vrijdag 8 maart  14.30 uur Henk Pras, bibliotheek 
Maandag 11 maart  09.30 uur Dreumesuurtje, bibliotheek 
Woensdag 13 maart 19.45 uur Vrouwen van Nu, Provinciale commissies  
      vertellen wat ze kunnen betekenen voor  
      Drenthe 
Zaterdag 16 maart 20.00 uur Podium Odoorn, The Decibelles 
Zaterdag 23 maart 09.00 uur Landelijke opschoondag 
 

AFVALKALENDER 

 

Dinsdag 19 februari plastic, dinsdag 26 februari restafval, zaterdag 2 maart oud  

papier, dinsdag 5 maart gft, dinsdag 12 maart plastic, dinsdag 19 maart restafval, 

dinsdag 26 maart gft. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Als u dit stukje leest, hoop ik in een wit Italië op de lange latten te staan. 

Voor een beetje winter moet je in dit land ver weg. Op het moment dat ik het schrijf 

schijnt buiten de zon en is het ongeveer 10 graden Celsius. 

Het heeft dagenlang geregend en gestormd en hoewel het februari is, leek het wel 

compleet herfst. Die klimaatverandering bestaat echt, hoewel er types zijn die dit 

denken te kunnen ontkennen. Misschien zijn de seizoenen gewoon een paar  

maanden opgeschoven en komt de winter in maart, april of mei. 

Dan zou de zomer dus in de herfst moeten vallen, maar dan komt alles qua planning 

in de war. We gaan in de verkeerde tijd met vakantie en het clubleven ligt in de  

verkeerde tijd stil. Dat moeten we niet hebben en dus gaan we volop met het klimaat 

aan de gang. 

Veel leesplezier, ik probeer nog een afdalinkje en/of een après-ski, wél in de goede 

volgorde. 

Theo Zondag 

 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 27 maart 2019. 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 17 maart 2019. 
 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
21 januari, Cas Verkaik, zoon van Fanny Klaar en Tom Verkaik en broer van Anne, 
Noor en Siem. 

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

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT 
 
OVER VIS EN DUUR BETALEN 
 
“Bloed is verder prima, je cholestorol is acceptabel” deelt de dokter mij mede wanneer 
ze me de bloeduitslagen voorleest. Acceptabel klinkt als een krappe voldoende.  
“Dat wordt dan geen eieren meer eten” poog ik grappig te zijn. Maar de dokter zegt dat 
3 eieren per week best mogen. Net als vis eten trouwens. “Eet je wel eens vis?” wil ze 
weten. En met die ene incidentele visstick in het achterhoofd schud ik mismoedig mijn 
hoofd. De opdracht is duidelijk. Ér moet meer vis op tafel.  
 
Gelukkig weet “robbie28” die ik op Smulweb raadpleeg raad. Hij heeft namelijk HET 
recept voor een fantastische visschotel waar hij en zijn disgenoot altijd de vingers bij 
aflikken. Er moet vis in en krieltjes en nog een aantal hele verantwoorde dingen.  
Robbie wenst mij nog een smakelijke maaltijd maar dat moet zeker lukken beweert hij 
nog.  
 
Ik sla dus heel verantwoord aan het koken en doe alles wat Robbie mij zegt te doen. 
Wanneer wederhelft de keuken in stapt werpt hij een blik op de schotel. “Hm”, bromt hij 
kortaf. Maar na een blik op mijn gezicht geeft hij aan het te zullen proberen. 
Wanneer de schotel dan eindelijk op tafel staat blijken de krieltjes hard en de vis rauw. 
Mijn disgenoten vragen of er nog pizza is en ik 
vraag mij af of de disgenoot van  
robbie28 wellicht ottertje33 is.  
 
Volgende keer toch maar weer vissticks. 
 
Bianca 
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  AGENDA JAARVERGADERING DORPSBELANGEN  

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen 

Odoorn op maandag 4 maart 2019. Aanvang 20.00 uur bij De Stee Odoorn. 

1. Opening  

2. Mededelingen  

    o.a nieuwe opzet dorpsbelangen met daarbij behorende verantwoordelijkheden.  

    Organisatie van feest- en sport activiteiten door speciale commissies 

3. Verslag van de vorige vergadering 2018  

4. Jaarverslag van de secretaris  

5. Jaarverslag van de penningmeester  

6. Verslag kascommissie  

7. Verkiezing kascommissie  

8. PAUZE  

9. Bestuursverkiezing 

  - aftredend en niet herkiesbaar: Albert Timmermans  

  - aftredend en niet herkiesbaar: Sabine Hofstra  

10. Voorstellen en verkiezing: 

   - voorzitter Jan Hooiveld  

   - Evelien Huizinga-Gortmaker 

     Ook hebben zich andere geïnteresseerden gemeld. Tijdens de vergadering zal      

     hier meer duidelijkheid over zijn. 

11. Activiteiten 2019 en gespreksonderwerpen met gemeente  

     o.a. Nationale opschoondag, Pasen, 4 mei dodenherdenking, 75 jaar bevrijding,       

     podium op plein,  

     verkeersveiligheid,  sportpark, dorpshuis 

12. Rondvraag  

13. Sluiting  

Doneer een zwerfkei 
 
Dorpsbelangen is samen met de Oringer Marke en Podium Odoorn bezig een  
buitenpodium te ontwikkelen op het plein. Om dit te 
realiseren zijn er o.a. zwerfkeien nodig. 
 
Daarom: doneer een zwerfkei om een steentje bij  
te dragen. 
 
Voor meer informatie: info@dorpsbelangenodoorn.nl    
of Wim Zweers: 06-53 75 36 12 
 

mailto:info@dorpsbelangenodoorn.nl


5 

 

 
 
 

75 JAAR BEVRIJDING   
 
75 jaar bevrijding, een 
feest voor iedereen. 
De provincie heeft een 
subsidie bedrag  
gereserveerd voor lokale 
activiteiten. Heb jij zin om 
iets te organiseren?  

Heb je een leuk plan en een kostenbegroting, neem contact 
op met dorpsbelangen dan gaan we samen kijken hoe we dit 
kunnen realiseren. 

___________________________________________________________________ 

ORINGER OPSCHOONDAG  

 

Zaterdag 23 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 ook 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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SCHIPPERSRUN IN EEN NIEUW JASJE 

 

Hardlopen zorg ervoor dat er een gelukshormoon wordt aangemaakt, het verkleint de 

kans op depressies en angststoornissen én het helpt tegen stress. Hartstikke leuk en 

gezond dus dat hardlopen! In Odoorn werd daarom elk jaar tijdens de Oringermarkt de 

Schippersrun gehouden. Iedereen kon deelnemen aan de 5 of 10 kilometer en voor de 

basisschoolleerlingen was er een run van 1800 meter. In 2017 werd de Schippersrun 

voor de 18
e
 keer gehouden, maar dit jaar werd er bekend gemaakt dat er in 2018 geen 

Schippersrun meer zou worden georganiseerd. 

 

Jammer, vonden Evelyn Steenbergen, Jeroen Schippers en Janko Kinds. Het zou  

zonde zijn dat de run van Odoorn helemaal zou verdwijnen. Zij besloten daarom om de 

Schippersrun nieuw leven in te blazen en kwamen op het idee van de Oringer Run, die 

op zondag 31 maart 2019 voor het eerst zal worden gehouden.  

 

Voetbalvereniging HOC uit Odoorn draagt ook een steentje bij. Zij hebben het Harm 

Kuiper sportpark aangeboden als startlocatie. De afstanden blijven hetzelfde, namelijk 

5 en 10 kilometer, en er wordt nog gebrainstormd over mooie nieuwe routes voor jong 

en oud.  

 

Een ander nieuw onderdeel van de Oringer Run is de Doekoe-actie. Dit is een  

sponsorloop voor kinderen, gesponsord door Jeroen Schippers, eigenaar van Coop 

Schippers in Odoorn. Hij wil de jeugd middels deze actie bewust maken van het belang 

van gezond eten en bewegen. Dit doet hij door de run te ondersteunen door middel 

van de Doekoe-actie. Kinderen kunnen zich laten sponsoren door hun ouders,  

vrienden, opa’s en oma’s, kennissen, enzovoort. Er zijn twee routes: van 1 kilometer 

en van 2 kilometer. Hoe meer rondjes ze lopen, hoe meer Doekoe-munten er worden 

opgehaald. Deze munten kunnen kinderen later doneren aan een school van hun  

voorkeur. Aan het eind van de actie wordt de opbrengst verdeeld en het geld krijgen ze 

in de vorm van een tegoed voor sport- en spelmaterialen. De Doekoe-actie is een actie 

van Coop in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation.  

 
Op zondag 31 maart 2019 zal de Oringer Run voor het eerst worden gehouden. Zet uw 
beste beentje voor en doe mee! De voorinschrijving is inmiddels geopend 
(inschrijven.nl) Wilt u op de hoogte blijven van dit sportieve evenement? Bekijk dan de 
website (www.oringerrun.nl) of de  Facebookpagina van de Oringer Run. Voor meer 
informatie kunt u mailen naar mooilopen@oringerrun.nl. 
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NIEUW: ZOMERBRADERIE IN ODOORN 

 

Het is al vaker geprobeerd om iets in de zomer op te zetten, maar we gaan het weer 

proberen. Maar nu vanuit Odoorn zelf. Ik wil proberen om Odoorn in de zomer weer 

een beetje te promoten. 

 

In samenwerking met MRT markten willen we een zomerbraderie opzetten. Waarom? 

Wij willen meer levendigheid in Odoorn. De parel van Drenthe moet weer bruisend 

worden. De markten zullen plaats vinden in de zomermaanden op 17, 24, en 31 juli en 

op 7, 14 en 21 augustus op de woensdagen van 15:00 uur tot 21:00 uur. Er is overleg 

geweest met Klaas-Jan van de Oringermarke, en hij gaat meedenken in het  

randgebeuren.  

 

Denk nu niet van “het zal allemaal wel”. Nee, we gaan hier volop op inzetten! Een  

leuke zomerbraderie met voor ieder wat wils inclusief leuke randactiviteiten, voor de  

Odoorners maar ook voor alle vakantiegangers die de weg naar het mooie Odoorn  

weten te vinden. We zijn in Odoorn rijk. Wat dacht u van de campings rondom Odoorn, 

de Vlintenholt en de Fruithof, maar ook de hotels de Oringermarke en Hotel Odoorn.  

 

Maar “vaak ben je te bange”. Doorpakken en proberen, dat is ons motto! 

 

Dus Odoorners, heeft u markt (braderie) aspiraties, geef u op via MRTmarkten.nl of bel 

met 06-50515578. 

 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat Odoorn weer gaat bruisen in de zomer. Tot 

ziens op één van de zomerbraderieën! 

 

Met enthousiaste groet, 

Egbert Tingen & 

Gerard Tulp (MRT Markten) 
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 OPTREDEN POPKOOR THE DECIBELLES 16 MAART 2019 

 

Zaterdag 16 maart 2019 om 20.00 uur verzorgt popkoor  

The Decibelles een optreden in de kerk in Odoorn, Valtherweg 1. 

Noteert u deze datum alvast in de agenda! U wordt getrakteerd op 

een gevarieerd, avondvullend optreden. Het thema van de avond 

is LIEFDE WERELDWIJD. Naast het koor met eigen solisten treedt 

als gast Froukje Johannes op. Het belooft een prachtige muzikale 

avond te worden. 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen:  

Drogisterij Sima, Exloerweg 9a in Odoorn en Thuis Op 41,  

Hoofdstraat 41 in Exloo. In de voorverkoop kosten kaarten  

€ 7.50 per stuk, op de avond zelf zijn ze voor € 10.00 verkrijgbaar 

in de kerk. Meer informatie over dit optreden en de kaartverkoop vindt u tevens op 

www.thedecibelles.nl  

___________________________________________________________________________ 

DOPPENACTIE KERSTMARKT 

 

Men kon in onze kraam raden hoeveel doppen er in een grote  vaas zaten. 

Het exacte  aantal was..... 400 STUKS. EN DE WINNAAR IS: Dhr. Fr. Brinkman, uit 

Odoornerveen. Hij ontvangt  een cadeaubon en een boekje.  

Bij deze willen wij ook alle mensen die samen met ons sparen heel hartelijk 

bedanken. Maar  we zijn er nog lang niet er moeten nog veel meer doppen bij. 

Er staat en mooie container naast ons huis, speciaal voor deze doppen. 

 

Met  vriendelijke groet, 

Wil en Janny Eefting 

Steegje 1, Odoorn 

___________________________________________________________________ 

OPBRENGST COLLECTE HERSENSTICHTING 
 
In week 5-de jaarlijkse vaste collecteweek van de Hersenstichting hebben heel wat 
collectanten het koude weer getrotseerd om u persoonlijk een bijdrage voor  
onderzoek te vragen. Belangrijk onderzoek omdat 1 op de 4 mensen een  
hersenaandoening heeft; middels onderzoek beoogt men daarvoor oplossingen te 
vinden. 
 
We hebben het mooie bedrag van € 899,74 opgehaald.  
Gulle gevers en collectanten, hartelijk dank. 
 
Conny van der Bent 
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GEBOREN 2018 RECTIFICATIE 
 
In het dorpskrantje van december is 
er een foutieve geboortedatum  
vermeld van Gemma Straatman. 
Dit moest niet zijn 25 juli maar  
12 maart. 
 
Bij deze onze welgemeend excuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

12 maart 2018  
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 OUDERENDAG BORGER-ODOORN 2019 

Arnold Jorna Langhieten  7873CB Odoorn tel: 0591-513520,  

email: ajorna@gmail.com 

Wij vieren de ouderendag in de gemeente Borger-Odoorn op zaterdag 30 maart 

2019 a.s. in “Het Tussendiep” Kerklaan 2 in Nieuw Buinen. Aanvang: 14.00 uur.  

We hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn.   

 

Programma:  

Het programma wordt verzorgd door “Onlyus” uit Odoorn met een ZANG programma 

van vroeger en nu”.    

-Bij binnenkomst koffie of thee 

-Opening door de voorzitter van de werkgroep ouderen dag Harm Derks + 2
e
 koffie  

-Eerste optreden 

-Pauze + consumptie . Verkoop van lootjes 

-Tweede optreden  

-Pauze + 2
e
 consumptie en een borrelhapje 

-Derde optreden  

-Verloting met daarna soep en broodjes 

-Sluiting door Harm Derks 

De kosten bedragen € 15,00 p.p. inclusief koffie, thee, cake, hapjes, 2 consumpties 

en de afsluitende maaltijd. 

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20 maart a.s., het liefst zo snel mogelijk, want vol is 

vol. U kunt  het onderstaande aanmeldingsstrookje sturen naar Arnold Jorna  

Langhieten 56 7873CB Odoorn tel: 0591-513520 

Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij  

Harm Derks    tel:0599-235127,   

Marchien Danes   tel:0599-613612   

Annie Wapsenkamp  tel:0599-618040  

Bovenstaand mail adres kunt u ook gebruiken. 

 

mailto:ajorna@gmail.com
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Betaling gebeurt contant aan de zaal. Als u zich hebt opgegeven, maar verhinderd 

bent, wilt u dit dan telefonisch melden voor 20 Maart 2019 bij een van bovenstaande 

telefoonnummers?  Indien u zich niet heeft afgemeld, zullen wij alsnog aan u de  

entreeprijs moeten berekenen. Want ook wij zullen moeten afrekenen met  

Het Tussendiep voor de personen, die zich hebben opgegeven.  

Alleen voor onvoorziene omstandigheden ter onzer beoordeling, kunnen wij een  

uitzondering maken.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep Ouderen dag Borger-Odoorn 

Arnold Jorna, secretaris 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------

 

Vereniging: .............................................……………………………. 

 

te ......................................................................................................  

 

 

Telefoon: .......................................................................................... 

 

We komen met:…………………………………………………. Personen 
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ROLSTOELVIERDAAGSE PAASBERGEN 

 

 

 

 

 

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

3, 4, 5 en 6 juni 2019 

Mogen we u dan ook begroeten als vrijwilliger? 

Geef u dan voor 18 mei op als duwer! 

Elke dag wordt er gestart om 10.00 uur met koffie en indeling en eindigt het rond  
12.00 uur. U kunt meedoen als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw  
vereniging te vragen om mee te doen als groep. U kunt zich opgeven voor 4 dagen 
maar ook voor 1 dag. 
 

Voor info en opgave: Nichon Katoele:   n.katoele@treant.nl 

        Bij geen mail: 06-51719169 

    Gonnie Suichies:   g.suichies@treant.nl   

 

Graag bij opgave vermelden:  

*Uw naam 

*Adres  

*Telefoonnummer 

*Dagen dat u kan mee lopen. 

 
Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor onze bewoners,  

wij zijn blij met iedere vorm van hulp!!! 

mailto:n.katoele@treant.nl
mailto:g.suichies@treant.nl
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ONDERTUSSEN BIJ ODO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 9 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. Aanvang: 9.30 uur 
    

Zondag 17 maart: 

Gratis koffieconcert in Café de Boshof  

Zoals ieder jaar geeft Muziekvereniging Odo een gratis koffieconcert, dit jaar met een 

speciaal thema. Onder het genot van een kopje koffie kunt u gaan luisteren naar  

muziek met Spaans temperament, van klassiek tot modern. Muziek die u zeker  

regelmatig zal herkennen. Café-Restaurant Boshof stelt hiervoor de grote zaal ter  

beschikking. Een gezellige, sfeervolle ochtend is gegarandeerd. 

 

Namens dirigent Wout Eshuis en het  

harmonieorkest heten we u van harte welkom! 

 

Plaats: Café-Restaurant de Boshof,  

Boshof 1-3, Odoorn 

Aanvang:    10.30 u  

Zaal open:  10.00 u 
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HEJ ‘T AL HEURD....  

... dat de redactie van Oes Dörp slim bij de tied is, ja zölfs veuroet 

löp op wetswiezigingen en nou (smangs) al bij de  

pasgeboren poppies in Oring de namen van beide olders  

vermeldt?  

 

... dat er op het veld achter Eppies Bargie een 

wolf zien is en dat ien van oeze  

redactieleden in zien straot ok van tied tot tied 

een Wolf tegenkomp (en zuch dan bedappern 

möt um niet ‘fluks’ op de loop te gaon)?  

 
 

___________________________________________________________________ 
 
HET VOORJAAR KOMT ERAAN 
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RARA WAT IS DIT? 
      
Voor mij was het een leuke verrassing 
deze maand. Ik had zelf dit voorwerp nog 
nooit eerder gezien, maar er is door de 
verschillende mensen op gereageerd via 
de mail en de app. Het is inderdaad een 
messenslijper welke soms ook op de tafel 
lag om zo de messen te slijpen. Erg fijn 
om de reacties te zien, iedereen bedankt. 
 
 
En dan nu weer het nieuwe voorwerp. Hiervoor moet u denken in de hoek van de 
cosmetica. Geen oud voorwerp deze keer, maar iets van deze tijd. Het is ongeveer 
10 cm groot en gemaakt van een plastic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk gebruik ik het niet, maar ben benieuwd of u het weet. Laat het ons maar 
weten als u het herkent. 
 
Bert van der Lit 
___________________________________________________________________ 

HARALD EN BERT OP PAD 

 

In het vorige nummer hebben we een oproep gedaan aan verenigingen om ons te 

ontvangen. Harald en ik komen dan bij u langs en schrijven er een stukje over in  

onze krant. Er is met veel enthousiasme op gereageerd. Harald en ik kunnen op pad! 

We gaan gezond bewegen, muziek maken, dansen en krijgen EHBO-les. U zult dit 

nog gaan lezen in de komende edities van deze krant. Mocht er nog een vereniging 

zijn die het ook leuk vindt dat we langs komen hoop ik dat u ons alsnog een berichtje 

stuurt. We willen hier voorlopig nog mee doorgaan en zo iedere maand een  

vereniging extra in het licht zetten. Schroom niet, en mail ons onder de vermelding 

“Harald en Bert op pad”.  

 

Bert van der Lit 
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MET DE KONT IN DE BOTTER 

 

Als toneelvereniging is het geweldig om te zien dat er elk jaar weer zoveel mensen de 

weg naar de Boshof weten te vinden. 

 

Wij hebben alle vier avonden genoten op het toneel, maar ook van ons publiek. 

Als we daar weer staan dan weten we waar we voor gerepeteerd hebben, een avond 

vermaak, met plezier in de zaal en op het toneel. 

 

Bedankt allemaal en tot volgend jaar. Dan laten we weer van ons horen. 

  

Toneelvereniging de Heidebloem. 
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Het was weer ouderwets gezellig in de Boshof tijdens de 2e uitvoering van de  

Heidebloem. Na het warme drinken hebben we een paar uur kunnen genieten van de 

capriolen van onze Oringer toneelspelers. Van de niet bijster slimme Heleen & Gerrit 

tot de wulpse Ankie. Jan-Albert en Martijn die niet schromen om in onderbroek op het 

toneel te verschijnen. Ron die niet in de drank spuugt of Bjorn die op slinkse wijze altijd 

overal een slaatje uit wil slaan. En dan willen we de overige spelers en andere  

vrijwilligers zeker niet te kort doen. Kortom, heerlijk gelachen!  

 

Bij de verloting  hebben we nog een aantal leuke (en lekkere) prijzen gewonnen die de 

weg naar huis niet hebben gevonden. Want ook na de voorstelling was het nog lange 

tijd erg gezellig. Ik ben bang dat we volgend jaar zeker weer van de partij zijn! 
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TONEEL (VERVOLG) 
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AFSCHEIDRECEPTIE VAN DE HUISARTS 

Het afscheidsfeest van Huisarts Dr. Nico Engelsman is goed en druk bezocht  
zaterdagmiddag 9 februari. Er was gezellige muziek en er is de hele middag  
gedanst en gezongen.   
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VERSLAG KERSTBIJEENKOMST 19 DECEMBER 2018   

Op 19 december 2018 was er in de Boshof weer de kerstbijeenkomst van de  

Vrouwen van Nu. 55 vrouwen waren gekomen om samen een gezellige avond te 

beleven met proza, poëzie en muziek. De zaal was weer prachtig in kerstsfeer  

gebracht door het team van de Boshof.  

Allereerst was er koffie met een heerlijk kerstgebakje, waarna men kon luisteren 

naar het uitgebreide kerstrepertoire van The Decibelles, een popkoor uit Odoorn en 

omstreken. Ze zongen kerstliederen van pop tot klassiek. Na de pauze las onze 

plaatsgenoot Aagje Blink een mooi verhaal voor over verloren gegane  

familietradities. Ze schrijft deze verhalen zelf en publiceert regelmatig o.a. in het  

dagblad van het Noorden en is verbonden aan het Huus van de Taol. 

Daarna was er tijd voor een heerlijk warm hapje, waarna Aagje Blink de avond  

afsloot met een prachtig gedicht van Roel Reijntjes een bekende Drentse dichter. 

Het was een sfeervolle avond. 

 

Tettie Drijfholt  
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VERSLAG NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 9 JANUARI 2019 

 

Op 9 januari 2019 was alweer de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vrouwen van Nu.  

Een flink aantal vrouwen was naar de Boshof gekomen voor de eerste avond van 

2019. Eerst was een voorstelronde van 8 nieuwe leden, afkomstig van de opgeheven 

afdeling Valthermond. We hopen ze vaak in de Boshof te kunnen begroeten!  

Ook waren er nog 2 introducees: op naar 

de 100 leden! 

Na de koffie met heerlijke kniepertjes 

(gebakken door de man van Ria Eding) 

en na enkele mededelingen gaf de  

voorzitter het woord aan Pieter en Marga 

Jannenga uit Haren, met hun reisverslag 

van De Shackleton Tour  

(genoemd naar een Britse  

ontdekkingsreiziger) naar Antarctica. 

Geweldige beelden kregen we te zien: een heel fotogeniek landschap, lijkend op de 

Noorse Fjorden. De beelden werden begeleid door heel toepasselijke muziek. De reis 

liep heel anders af dan verwacht; het schip raakte lek door pakijs, maakte slagzij en 

zonk uiteindelijk. Gelukkig kon iedereen veilig van boord komen! 

De voorzitter bedankte Pieter en Marga voor het indrukwekkende verhaal, de prachtige 

beelden en de mooie muziek en Pieter bedankte ons omdat hij de natuur en het  

avontuur met ons mocht delen, zodat ze weer een stapje dichter bij de verwerking  

konden komen. Het was een zeer geslaagde avond. De volgende bijeenkomst is op  

13 februari: de algemene ledenvergadering, omlijst met eigen inbreng van de leden:  

poëzie en patisserie. We hopen veel leden te kunnen begroeten. 

Tettie Drijfholt  
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POËZIE EN PATISSERIE IN DE BOSHOF 

 

Op 13 februari jl. was weer de jaarlijkse ledenvergadering van de Vrouwen van Nu in 

de Boshof. Het bestuur had een thema voor deze avond gekozen waarbij de inbreng 

van de leden centraal stond. Dit thema, Poëzie en Patisserie, is zo’n 10 jaar geleden in 

het leven geroepen door het toenmalige bestuur. Het was destijds een succes, wat ook 

deze keer weer het geval was. 

Zo’n 56 vrouwen waren aanwezig, wederom een goede opkomst. In het officiële ge-

deelte werden de jaarverslagen van de secretaresse en de penningmeester  

gepresenteerd en werd Marieke Akkerman definitief benoemd als de nieuwe voorzitter. 

Tevens waren er 2 jubilarissen; M. Struik en M. Smit waren 25 jaar lid. Ook werd het 

team van de Boshof bedankt voor de goede verzorging d.m.v een bos bloemen en een 

bijdrage voor de personeelspot. 

Een groot aantal leden had zich aangemeld voor het thema Patisserie, wat resulteerde 

in een goed gevulde tafel met allerlei heerlijkheden! Wat een verscheidenheid in bak-

kunst! Men liet zich de taarten, koeken en cakes goed smaken, deze avond werd er 

even niet op de lijn gelet! 

Enkele leden presenteerden zich met hun hobby, welke varieerde van schilderen,  

quilten tot sieraden maken van koffiecupjes. Wat een talenten zijn er toch onder ons! 

Tussendoor was er een bonte afwisseling van het lezen van verhalen, gedichten en 

dagboekfragmenten. Veel passeerde de revue, van eigen verhalen tot Remco  

Campert en Daniel Lohues. Gedichten en verhalen, van ontroerend, stichtelijk tot  

hilarisch, kortom een hele afwisselende en verrassende avond.  

Iedereen vond het een zeer geslaagde bijeenkomst; een bewijs dat er veel creativiteit 

onder de eigen leden bestaat. Het is een thema dat de komende jaren zeker nog eens 

terug zal komen! 

De volgende avond zal zijn op woensdag 13 maart om 19.45 in De Boshof.  

Verschillende Provinciale Commissies zullen zich dan komen presenteren. 

Tettie Drijfholt 
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 LEZEN EN VOORLEZEN (128) 
 
N.A.V. Hans Kuyper. De vloek van het zwarte water, Amsterdam 2015 
 
VROEGER EN NU VERBONDEN 
1) Dit boekje is geschreven toen in Castricum 
Noord-Holland) het archeologiecentrum geopend 
werd. Het begint met een ontmoeting tussen Justin 
een jongen van nu met Aak, een jongen van  
vroeger. Vroeger wil zeggen een paar duizend jaar 
geleden zo rond het jaar 200 voor Christus. Het 
verhaal speelt in de provincie Noord-Holland dat 
eerder een moerassig gebied was. Tegenwoordig 
in het “gewoon” een modern landschap met wegen,  
steden, dorpen, weilanden en een strand. 
 
2) In het museum = centrum dat Huis van  
Hilde heet, kun je kennismaken met gegevens die 
laten zien hoe Noord-Holland er vroeger uitzag, 
hoe de verhoudingen tussen de bewoners waren, 
hoe ze zich moesten wapenen tegen gevaren enz.  
Zie bijvoorbeeld de getekende kaart op de eerste en laatste bladzijden.  
 
3) Het verhaal begint dus met de beide jongens die de schrijver met elkaar laat  
praten. Aak is lang aan het woord over wat hij meemaakte als een koningszoon die  
tenslotte moet vluchten van het Gageleiland waarop hij woonde en zijn taak  
uitvoerde. De jongen Aak is bedacht n.a.v. een vondst van een skelet  van een  
jongen in1983 in de buurt van Uitgeest. Als verteller krijgen we een en ander te  
horen over zijn jongens-beleving. Hans Kuyper kon bij wat hij naar voren brengt   
putten uit het werk van de Noord-Hollandse schrijfster Alet Schouten naast andere  
bronnen. Zodoende kunnen we al lezend veel zaken te weten komen over de  
gedachten die die mensen van vroeger hadden. 
 
4) Je wordt meegenomen in de vertelling van Aak. Een paar denkbeelden zijn: 
a) Land bezit je niet, je “leent “ het van je voorvaderen en/of van hogere machten. 
b) We hebben VERHALEN die je kunt of moet doorvertellen, zo leren we hoe we met 
vallen en opstaan elkaar kunnen helpen menswaardig (samen) te leven. 
 
DOORLOPENDE GESCHIEDENIS 
We staan op de schouders van wie ons voor zijn gegaan. Hoeveel er ook is  
veranderd, we kunnen vaak iets horen of lezen waar we toch nog iets aan kunnen 
hebben. Justin en Aak laten dat zien in dit bijzondere boekje.  
 
Lees het zelf! 
 
Berend Boekman       
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BIBLIOTHEEKNIEUWS FEBRUARI 2019 

Vragen over uw pc, tablet of smartphone?  

Kom dan maandag 25 februari tussen  
14.00 en 15.30 uur naar het Tablet Café. 

Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een docent  
aanwezig die u leuke en handige tips kan geven omtrent uw pc, tablet of 
smartphone. Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie staat ook voor u 
klaar.  

Doe mee, u bent van harte welkom! 

Kroegverhoalen van Henk Pras 

In het kader van Meertmoand Dialectmoand komt vrijdagmiddag 8 maart van 
14.30 tot 16.00 Henk Pras in de bibliotheek aan de leestafel zijn kroegverhoalen 
vertellen. Henk groeide op in Valthermond. In het café met boerderij waar hij 
woonde, hoorde hij van jongs af aan vele mooie verhalen. Kom luisteren naar zijn 
veelzijdige anekdotes! 

De toegang is gratis! 

Dreumesuurtje 

Maandag 11 maart van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun 
ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de  
bibliotheek.  

Margriet en Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en 
hun ouders of oppas omtrent het thema voorjaar.  

De toegang is gratis. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sommige delen van het dorp zijn door de jaren heen bijna hetzelfde gebleven. 
Op de foto de torenweg in de dertiger jaren. 

 
(foto uit het boek tussen Oderen en Odoorn) 


