
1 

 

31e jaargang no. 5 

Januari 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 27 januari 10.15 uur Rest.De Wenakker (Paasbergen)   

Maandag 28 januari 14.00 uur Tablet Café. Bibliotheek 

Zaterdag 2 februari 11.00 en 13.30 uur Poppentheater. Bibliotheek 

Zondag 10 februari 10.00 uur Helene Westerik  

Maandag 11 februari 09.30 uur Voorleesuurtje. Bibliotheek 

 

DORPSAGENDA 
 
Woensdag  30 januari 19.30 uur Volkszang, Boshof 
Woensdag  13 februari 19.45 uur Vrouwen van Nu, Jaarvergadering.          
Zaterdag     16 februari 20.00 uur Podium Odoorn, Shadowski 
 

AFVALKALENDER 

Dinsdag 22 januari GFT, Zaterdag 26 januari oud papier, Dinsdag 29 januari Plastic. 

Dinsdag 5 februari restafval, Dinsdag 12 februari GFT, Dinsdag 19 februari Plastic, 

Dinsdag 26 februari Restafval.  
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VAN DE REDACTIE 
 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. Velen onder ons hebben weer goede 
voornemens genomen en ik schat in dat er ook velen zijn die dit al weer opgegeven 
hebben. Het woordenboek vertaalt “voornemen” met: wat je met jezelf afspreekt te 
gaan doen. Waarom doen we onszelf dit steeds aan? En waarom heeft iedereen om 
je heen een mening hierover? Het is wel mooi dat we zelf bewust zijn van de dingen 
die we doen, maar dat wisten we ook al ruim voor 31 december. Ik stel voor dat we 
elkaar wat meer ruimte gunnen dat geeft veel minder stress dan het krampachtig 
doen van voornemens die we dan schoorvoetend weer opgeven. Dus gun elkaar de 
pogingen om te stoppen met roken, gewicht te verliezen of nu wel es op tijd te  
komen. 

Ik blijf in ieder geval bij mijn goede voornemen welke ik al jaren geleden genomen 
heb. Ik nam me voor geen goede voornemens meer te nemen. En dat lukt me nog 
steeds. 

Bert van der Lit 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 20 februari 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 10 februari 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 
 
3 januari, Sven Verkaik, zoon van Jos en Mariel. 

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 
 
Brommen 

Junior 1 wenst een scooter. Snelheid is geboden, hij is immers bijna 15 en een half  
dus de tijd dringt. 

Omdat zijn vader en ikzelf scooterloos onze jeugd zijn doorgekomen kunnen wij hem 
niet imponeren met stoere scooterverhalen. Ik probeer nog indruk te maken met  
vriendinnen die een brommer hadden. De ene had een Tomos waar ik achterop  
gezeten half Drenthe mee ben doorgecrosst. De andere had een Honda MT, een  
schakelbrommer, heel stoer destijds voor een meisje. Helaas maak ik geen indruk, 
minachting valt mij slechts ten deel. Een Tomos en zelfs een Honda MT blijken  
hopeloos ouderwets. 

Voorbeelden of advies van z’n ouders heeft hij trouwens ook helemaal niet nodig, hij 
weet wat hij wil. Dat ene (dure) model natuurlijk en dan die ene, bijzondere (dure!)  
uitvoering. Gelukkig blijkt financiering van de scooter geen enkel probleem.  
Junior 1 heeft een namelijk een topbaan in de horeca en is naar eigen zeggen prima bij 
machte al zijn salaris opzij te zetten voor de aanschaf van de scooter. Daarbij herinnert 
hij wederhelft graag aan diens achteloze uitspraak van lang geleden dat het behalen 
van het schooldiploma dit jaar ruimhartig beloond zal worden. 

Ook het door mij verplicht gestelde bromfietscertificaat is geen probleem, dat gaat hij 
zeker halen en betalen. 

Nee hoor, die scooter komt er binnenkort.  
Tenminste…dat is de bedoeling. 

 

Bianca 
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  HARALD EN BERT OP  PAD 

Onlangs is de redactie uitgenodigd door de gymnastiek vereniging Thor  
ter gelegenheid van hun 1000ste fitness training. Harald en ik zijn op de uitnodiging 
ingegaan. Het verslag heeft u in onze vorige editie kunnen lezen.  
Dit heeft ons geïnspireerd. Het lijkt ons leuk om vaker op bezoek 
te gaan bij verenigingen in Odoorn en daar mee te doen met hun  
activiteit. Natuurlijk komt er dan ook een verslag in de dorpskrant. 
We hopen dat er verenigingen zijn die ons willen ontvangen.  
Het mag van alles zijn. Het is zo leuk om een verslag van iets te 
doen nadat je zelf hebt meegedaan.  

Dus wilt u ons ontvangen, laat het ons dan horen en dan kunnen 
‘Harald en Bert op pad’. 

___________________________________________________________________ 

TUSSEN ODEREN EN ODOORN  
 
Dit is de titel van een boek dat de geschiedenis beschrijft van Odoorn. Voor veel van 
onze, met name wat oudere, lezers zal dit wel bekend zijn. Het boek is onlangs  
geschonken aan de redactie van Oes Dörp door een inwoner van Odoorn.  
Wij zijn daar heel blij mee omdat we hieruit kunnen putten voor ons item  
‘uit den ouden doosch’. 
 
Het boek kwam uit in 1990 en werd samengesteld door Poul Delhaas, Roelof  
Grootjans, Geert Komduur, Thomas Koops, Wim Schuwirth, Albert Timmer en  
Benno Zwart. Die laatste heeft ons toestemming gegeven zaken uit het boek te  
publiceren in de dorpskrant. 

Dit alles laat onverlet dat wij altijd blij zijn met foto’s die 
u thuis hebt liggen en die wij mogen gebruiken voor  
plaatsing.  

Neem hiervoor contact op met een van de  
redactieleden of mail naar redactie@odoorn.nu. 
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KEN UW DORP, UITSLAG 

De foto’s en antwoorden kunt u vinden op onze website www.odoorn.nu 

Alle 3 winnaars hadden 17 van de 18 vragen goed. Het kwam voor deze mensen op 
het gewicht van de steen aan. De steen woog 1660 gram 

Familie Keidel had de 3e plaats  
(303 gram minder dan de steen)  
De weegschaal van Geerts 

 

 

 

 
 

 
Stan Hofstra 2e plaats  
(190 gram teveel, na ingreep van  
de vrouw des huizes)  
Een bon van Poolshoogte 

 

 

Laura & Marit Kolk 1e plaats  
(115 gram teveel)  
Een bon van de Coöp. 

 

 

 

Eervolle vermelding voor Koen Hooiveld;  
slechts 10 gram onder het werkelijke gewicht. 
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VAN DIO NAAR DA 

Een wat cryptische titel voor de heropening van een winkel. 
En nee, het betekent niet ‘van Drogist In Opleiding (DIO) naar predikante/domina 
(DA). Nee vanaf 10 januari 2019 is DIO-drogist Elly DA-drogist Elly geworden.  
Dit werd feestelijk gevierd, met niet alleen 3 dagen lang spectaculaire korting, maar 
ook met 3 dagen lang elke middag van 14.00 t/m 17.00 diverse demo's van diverse  
merken. En voor de eerste 100 klanten was er ook nog een goodiebag!! 

Wij wensen Elly en Andrea heel veel succes toe met de nieuwe formule. 

De redactie 
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PODIUM ODOORN 
Tribute to the Shadows 

Een eerbetoon aan een van de grootste Britse bands van de 
afgelopen decennia. Dat is wat het publiek te zien en te horen 
zal krijgen bij het concert van de Shadows tribute band  
Shadwoski. Gitarist Gerard Rolink, slaggitarist Harry Kieft en basgitarist Frans  
Tobben zorgen voor voor een avond vol swingende muziek van the Shadows.  
Tijdens dit concert komen wereldhits als Apache, Wonderful land, Theme from the 
Deer Hunter en vele andere nummers voorbij en het belooft een ultieme avond te 
worden voor  
liefhebbers van jaren ‘50 en ‘60 muziek. The Shadows zijn niet weg te denken uit 
deze muzikale jaren en Shadowski brengt daarom hét eerbetoon aan deze  
legendarische band. 

Shadowski treedt op, op Zaterdag 16 februari 2019 in de kerk van Odoorn,  
Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. 
 
Kaarten: € 10,00 te koop voor aanvang of in de voorverkoop. 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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DESKUNDIG, BETROUWBAAR EN FLEXIBEL   

Hierbij een bericht van Gastouderbureau Drieluik. Ouders met 
kinderen die zelf werken (of studeren) komen in aanmerking 
voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Wel moet de 
gekozen vorm van kinderopvang voldoen aan voorwaarden 
volgens de Wet Kinderopvang. Eén van de professionele  
vormen van kinderopvang betreft gastouderopvang.  
De kinderen worden dan in het huis van de gastouder opgevan-
gen en draaien mee in deze thuissituatie. Daarnaast is deze 
vorm van opvang niet de duurste: momenteel is het uurtarief  

€ 6,15 en dit is ook het bedrag dat volledig voor kinderopvangtoeslag in aanmerking 
komt. Daarnaast berekent Gastouderbureau Drieluik € 20 per maand voor een 1e 
kind en € 5 per maand voor het 2e kind. Zijn er meer kinderen in één gezin die  
worden opgevangen, dan worden daar geen maandbedragen voor berekent. U kunt 
een proefberekening maken om inzicht te krijgen in de kosten die u als gezin zelf 
betaald via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen 

Momenteel heeft Gastouderbureau Drieluik twee enthousiaste gastouders werk-
zaam in Odoorn. Dit zijn Ria Hooiveld en Ilse Kimmels. Zij zijn allebei gastouders die 
hun werk met passie uitvoeren. De opvangkinderen komen hier graag en voelen 
zich helemaal thuis. ‘Een tweede huis’ zegt een ouder wel eens. Deze gastouders 
kunnen nu of in de toekomst extra opvangkinderen plaatsen. Tegelijkertijd kan  
Gastouderbureau Drieluik wel nieuwe gastouders in Odoorn verwelkomen, zodat 
Gastouderbureau Drieluik de vraag van (aanstaande) ouders naar gastouderopvang 
kunnen honoreren. Dus heeft u een warm hart voor kinderen en bent u bereid hen in 
uw eigen huis op te vangen en heeft u minimaal een MBO diploma niveau 2 
(Helpende Zorg en Welzijn)? Neem dan contact met ons op, dan maken we graag 
vrijblijvend een afspraak voor een gesprek waarin we mogelijkheden en eisen  
volgens de Wet Kinderopvang met u bespreken. 

Het gastouderbureau streeft elke dag naar kwaliteit want het draait tenslotte om de 
kinderen; dat zij een veilige plek hebben om zich te ontwikkelen. De kleinschaligheid 
die de gastouders bieden, helpt hierbij. www.gastouderbureaudrieluik.nl 

Anita Beukeveld en Melanie Klingenberg 
gob@drieluikkinderopvang.nl  
tel. 06- 20 114 717 of 06- 29 313 919 
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CARBID SCHIETEN  

Ook dit jaar is weer uitgeleid met 
veel knallen van het carbid  
schieten. We kunnen inmiddels 
wel zeggen dat jong en oud hier 
mee bezig is op oudejaarsdag.  
Zo was er onder begeleiding van 
Team Odoorn kinder-carbid-
schieten. 
  
Vorig jaar was men daar mee  
begonnen met 17 kinderen die aangemeld waren door hun ouders. Dit jaar waren er 
maar liefst 32 kinderen.  
De kinderen gingen naar huis met een certificaat en een leuke herinnering.  
Wel heel mooi dat op deze manier de traditie overgegeven kan worden en behouden 
blijft .Alle carbid schieters bedankt voor een knallend afscheid van het oude en het 
begin van het nieuwe jaar. 
___________________________________________________________________ 

OUD EN NIEUW OP HET PLEIN 
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PADDINGTON IN DE KERK IN ODOORN 

Op 27 december 2018 was in onze kerk in Odoorn een voorstelling van de film  
Paddington 2. Met hulp van het Filmhuis Emmen presenteerden de Bibliotheek en 
Podium Odoorn in de kerk op professionele manier deze bijzonder leuke familiefilm. 
Er waren ruim 35 kinderen, ouders, opa ’s en oma ’s en andere loslopende  
belangstellende aanwezigen en naar mijn idee hebben die volop genoten.  
Paddington 2 is een combinatie van een tekenfilm met opnames van acteurs die  
bijzonder knap in elkaar zit. Volgens een kenner waren het bijna allemaal beroemde 
Engelse acteurs die in de film speelden en verder deed natuurlijk de beer  
Paddington zelf mee. De reacties waren buitengewoon enthousiast, maar het was af 
en toe ook wel erg spannend. 

In de pauze was er ranja en lekker snoepgoed, dus het was allemaal weer erg  
onverstandig. Iets meer bezoekers hadden we natuurlijk leuker gevonden, maar als 
begin was dit al heel behoorlijk. We gaan dit hoogstwaarschijnlijk vaker doen, weer in 
samenwerking met de Bieb en het Filmhuis Emmen. In de schoolvakanties is een film 
voor jong en oud natuurlijk het leukst, maar misschien gaan we ook wel films voor 
volwassenen vertonen of films over (historisch) Odoorn. 

Houd dus de dorpskrant in de gaten of let op of er posters in de Bieb of op andere 
plaatsen in het dorp hangen. 

Tenslotte is het ook handig om de verschillende websites te volgen. 

Wordt vervolgd. 
Theo Zondag 
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EN TOEN WAS HET GEDAAN MET DE KERSTBOMEN 

Het nieuwe jaar is begonnen.  

Dat betekende ook het einde van  

de kerstbomen in het dorp en bij  

de mensen thuis. Het opruimen  

van de bomen kan nog een hele  

klus zijn. Hoewel er ook mensen  

zijn die wel heel definitief  

afscheid namen van hun boom.  
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RARA WAT IS DIT?      

Het voorwerp van de vorige maand was een houder voor een kledingroller.  
Heel handig om de haren van je kleren af te halen. Om de houder, die op de foto staat, 
wordt een kleverig rol gedaan waar de haren aan blijven kleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dan nu weer het nieuwe voorwerp. Hiervoor gaan we weer terug in de tijd.  
Het is iets groter dan een gemiddelde vork. Dit voorwerp dateert uit het eerste deel van 
de vorige eeuw. Het was te vinden in de keuken en soms ook op de eetkamertafel. 
Ik ben zeer benieuwd of iemand dit weet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert van der Lit 
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 PUZZEL 
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12 januari, Linde Mones 

Geboren 2018 

16 maart, Mylano Eefting 

28 april, Gijs Meijering 

13 mei, Lars Eding 12 maart, Gemma Straatman 
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18 juni,  Lev Siekman Kamphuis 

25 juli, Marit bal 2 oktober, Lauren Buiter-Tuin 

5 oktober, Emma Panjer 10 oktober,  Loes Kolenberg– Bolhuis 
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JANS OOSTING NEEMT NA 45 JAAR AFSCHEID VAN IJSVERENIGING  

SCHOONMEER 

Afgelopen oktober heeft Jans Oosting, na 45 

jaar, aangegeven geen bestuurlijke functie meer 

te willen vervullen binnen IJsvereniging  

Schoonmeer. Dit vinden we erg jammer maar 

hier hebben we alle begrip voor. De familie  

Oosting is altijd nauw betrokken geweest bij de 

schaatssport, zowel op de baan als daarbuiten. 

In zijn jonge jaren stond Jans al op het ijs als korte baan schaatser, later werd hij  

trainer en trad hij in de voetsporen van zijn vader als bestuurslid van onze vereniging. 

Ook zijn dochters heeft hij besmet met het schaatsvirus, deze zijn op hun beurt  

schaatsers en trainer geworden. In december 1982 werd Jans verkozen tot voorzitter 

en dat bleef de daaropvolgende 33jaar onveranderd. Toen hij in december 2015 een 

stapje terug te deed kreeg Bart Stevens de eer om het stokje van hem over te nemen. 

Jans is altijd een sociaal ingestelde, betrokken en hard werkende voorzitter geweest. 

Zijn kwaliteiten kwamen van pas wanneer schaatswedstrijden in goede banen geleid 

moest worden, maar ook tijdens het sneeuw- en scheurvrij houden van de baan.  

Na het afbranden van zowel de kantine als het pomp hok heeft Jans de kar getrokken 

tijdens de wederopbouw. Hier heeft hij heel wat vrije uren in gestoken maar het  

resultaat is prachtig geworden.  

Ondanks dat het afgelopen decennia maar weinig 

winters kent met voldoende vorst was het eind  

februari 2018 wel raak. Na een paar koude dagen 

konden we als een van de eerste natuurijsbanen in 

Drenthe open. De opening viel samen de  

voorjaarsvakantie en dat resulteerde in een  

topdrukte waarin we vele Oringers, maar mensen 

van ver daarbuiten, op onze ijsbaan mogen  

begroeten. Als dat niet de kers op de taart is voor 

zo’n prachtige carrière. Jans, namens  

IJsvereniging Schoonmeer willen we je hartelijk 

bedanken voor je inzet die jij al die jaren hebt  

geleverd aan onze vereniging. Natuurlijk hopen we 

dat je ons nog jaren bij staat met raad en advies, 

maar je kunt deze bloeiende vereniging met een 

gerust hart overdragen aan de volgende generatie.  

Namens het bestuur, IJsvereniging Schoonmeer  



17 

 

EEN INFORMATIEF EN BOEIEND BOEK 

Met deze twee woorden heb ik niets te veel gezegd. Zelfs voor kenners van de  
Drentse geschiedenis valt er vast nog wel iets te lezen waar je geen of onvoldoende 
weet van hebt. Ik heb het over het net verschenen boek “Drenthe met een verhaal”  
van Folkert Oldersma en Menno van Veen.(te bestellen op www.levendleren.nl  
isbn/ean: 978-90-826502-7-3) Waarom ben ik enthousiast over dit boek?  
Ik beantwoord deze vraag aan de hand van de twee woorden uit de titel van dit stukje: 
 
1) Het is informatief  
De lezer (m/v) krijgt in iets meer dan 200 pagina’s een prachtig overzicht van de  
provincie voorgeschoteld. Aan de hand van de 6 dingspelen (=rechtsgebieden)waarin 
je Drenthe kunt verdelen. Zie voor deze indeling p. 60-62. Odoorn en Odoornerveen 
vallen in het 1e dingspel = Zuidenveld. In elk dingspel worden een aantal plekken  
genoemd waarover iets bijzonders te vertellen valt. In ‘ons’ gebied worden genoemd: 
Schoonebeek (ivm herinnering aan vroeger veevervoer) Valthe (ivm. Onderduikershol) 
Sleen (ivm verwikkelingen over de kerktoren) De klinkenberg bij Gees (ivm. vroegere 
‘burchten’) Veenoord (ivm. Invloed van schilders zie Van Gogh Huis) Wezup  
(ivm. Café ’s zoals Perkaan) Schoonoord (ivm. Ellert en Brammert verhalen en  
museum) Eext en andere plekken (ivm hunebedden) Schoonebeek (ivm olie-winning) 
Barger-Compascuum (ivm turf –geschiedenis)  
Emmen (ivm kunstenaarsgroep en De stip) Aalden (ivm. vorm van boerderijen)  
Coevorden (ivm. Voorgeschieden is ontwikkeling woonplaatsen) Zweeloo (ivm info 
graven) Grenspaal Drenthe - Pruisen (Duitsland) Emmen (ivm. ontwikkelingen  
dierentuin) Oosterhesselen (ivm oude trambanen en spoorlijnen) ANE  
(bij Coevorden) ( ivm Drentse veldslag in 1227) Uit dit overzicht blijkt al hoeveel info in 
kort bestek de revue passeert. Daarna vindt men een fietsroute door het beschreven  
gebied. (zie voor Dingspel 1 p. 55-57). Achterin het boek staan een inhoudsopgave, 
een literatuuroverzicht + een opsomming van gebruikte websites  
Dit vergroot de gebruikswaarde. 

 
2) Het is boeiend   
Het is ook een boeiend boek. Niet alleen door de keuzes waarop de informatie berust 
maar ook door de foto’s en door de manier van schrijven. De schrijvers verstaan de 
kunst kort en tegelijk krachtig te verwoorden wat ze naar voren willen brengen.  
Zo verveelt de lectuur nooit. Dat is een grote verdienste.  
Wie even iets wil opzoeken uit Noord- of West- Drenthe 
heeft het snel gevonden. 

NB het boek kost € 20.00 en is ook in Emmen te koop  
(bij de boekhandel) of in Exloo (bij Geerts) 
 
Frans Brinkman 
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SPITWARK 
Exloo, 14 december 2018 Hunsow, korenmolen, spekriederij en oale boom 

In het laatste nummer van 2018 komt een groot aantal dorpen uit het kerspel Odoorn 
voorbij. Roelof Hoving schrijft Hunsow. Roel Sanders’ artikel gaat over de  
korenmolen van Exloo. Jacob Westendorp neemt ons mee naar Valthermond naar 
een spekriederij. 

Roely Polling uit Exloo heeft een gedicht gemaakt over een oude gekapte  
kastanjeboom in 2e Exloërmond. Uit de Krant gaat over hoe in 1952 het 100-jarig 
eeuwfeest in 1e Exloërmond werd gevierd. Een artikel met mooie oude foto’s.  
In het artikel staat ook een deel van de geschiedenis van 1e Exloërmond. De column 
van Jan Wierenga, Rondblik, heeft de titel Een tikje 
weemoed. Hij belicht het carbidschieten met op de 
foto’s het team Odoorn. In Oderen verandert is 
hotel Bos afgebeeld – nu Oringer Marke – en met 
informatie over de dorpsbrand van Odoorn in 1897. 
De Middenplaat laat de 6e klas van 1980 van  
Exloo zien. In Herkent u het? nog foto’s van  
personeelsleden van de melkfabriek van Odoorn. 

Hunsow, een mythe  
Het eerste artikel gaat over een hardnekkige mythe of legende, 
die ons vertelt dat in het begin van de Middeleeuwen op de 
Hondsrug tussen Valthe en Exloo een havenstad, genaamd 
Hunsow, heeft gelegen. Deze stad schijnt in 808 door een groot 
aantal Noormannen te zijn verwoest. In de 17e eeuw stelde 
Johan Picardt deze legende als waarheid op schrift. Het was 
het begin van talloze onderzoeken en publicaties die aan 
Hunsow werden gewijd. Het is jammer voor de ‘goedgelovigen’, 
maar een stad Hunsow heeft tussen Valthe en Exloo nooit  
bestaan. 
 

De korenmolen van Exloo  
Aan de huidige Boslaan in Exloo stond tot in het begin van 
de vorige eeuw een molen. Ongeveer op het erf van de  
voormalige boswachterswoning. De kunstenaar Egbert van 
Drielst vereeuwigde het bouwwerk op één van zijn werken. 
Maar hij niet alleen. Er is ook nog een litho van de hand van 
Hobbe Smith, één van de kunstenaars die in de 19e eeuw 
mogelijk een bezoek aan Exloo bracht. 
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Spekriederij Jacob Westendorp neemt ons mee naar het eind van 19e eeuw.  
Naar een winter waarin het al meer dan vijf weken aan één stuk had gevroren. Het 
overgrote deel van de arbeiders was werk- en brodeloos. Er werd daarom voor het 
werkvolk uit Valthermond een spekriederij georganiseerd.  

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

Roelof Hoving 
Tel: 0591-549268 (privé) 
 06-29560994 

Personeel melkfabriek Odoorn 

Hotel Bos 
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SWINGEND KERSTCONCERT IN EXLOO  

Op kerstavond was het jaarlijkse Kerstconcert in de oude manege in Exloo.  
Het publiek heeft daar kunnen genieten van een prachtig swingend Kerstconcert. 

Ruim voor de aanvangstijd stroomde het publiek binnen. Met een programmaboekje 
en een kop koffie in de hand zocht men een plaatsje op. De stoelen stonden zo  
opgesteld, dat iedereen een prachtig zicht op de schapen en het podium had.  
Dit jaar waren 230 schapen met de schaapherder naar de manege gekomen.  
Ze hadden een ereplaats tussen de muziek en het publiek in. Na het openingswoord 
is gezamenlijk het ‘Komt allen tezamen’ gezongen. Daarna waren er prachtige  
optredens van de muziekvereniging ODO en de Musicalgroep Odoorn.  
Menig kippenvel moment kwam voorbij. We mogen er trots op zijn dat hier op het 
platteland zoveel muzikaal talent woont.  
 
Tussendoor was er een lezing en een kerstverhaal. Uiteraard heeft het publiek mee 
gezongen met de bekende kerstliedjes. De Musicalgroep en ODO hebben mooie 
swingende en gevoelige nummers laten horen. Mens en dier waren behoorlijk onder 
de indruk van het concert. Meestal proberen de schapen boven de muziek en de 
sprekers uit te komen. Maar deze keer niet. De anders blatende schapen waren stil 
door het hele gebeuren. Ze genoten zichtbaar. Dit kwam ook mede door alle  
aandacht die ze kregen van vooral de kinderen. Samen met alle vrijwilligers hebben 
Dorpsbelangen Exloo, ODO en de Musicalgroep Odoorn het enthousiaste publiek 
getrakteerd op een hartverwarmend Kerstconcert. De mensen die dit mogelijk  
hebben gemaakt hebben hiervoor mooie en warme complimenten ontvangen.  
Iedereen is hierdoor met een goed gevoel de Kerstdagen in gegaan.  
 
Een sfeerimpressie van het concert staat op www.dorpsbelangenexloo.nl. 



21 

 

___________________________________________________________________________ 

WINTERS NATUURSCHOON  
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EEN VOEDSELBANK VOOR DIEREN?  

Inderdaad, een voedselbank voor dieren. Ook dieren  
hebben recht op een goed bestaan. Daarom helpt  
Stichting De Gouden Poot baasjes van huisdieren die door 
onvoorziene omstandigheden het financieel even moeilijk 
hebben. Minima in de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe kunnen gebruikmaken van de hulp die De Gouden 
Poot biedt. 
 

Veel mensen kennen de dierenvoedselbank niet en vragen zich af of het echt  
nodig is. Helaas is dit wel het geval. Mensen kunnen te maken krijgen met situaties 
waarin het financieel moeilijk is om rond te komen. Huisdieren die er dan al zijn, zijn 
dan meteen een extra kostenplaatje. Het klinkt hard om het zo te stellen, maar de 
kosten die worden gemaakt voor huisdieren telt in zo’n situatie zeker mee.  
Om ervoor te zorgen dat mensen hun huisdier niet naar het asiel hoeven brengen is 
de dierenvoedselbank in het leven geroepen. Echter, er is een regel waar men zich 
aan moet houden “de dieren waren er al voordat men in de problemen kwam en er 
mogen absoluut geen dieren meer bij komen” Onze belangrijkste taak is het  
aanbieden van diervoer en dierbenodigdheden. Maar daarnaast zorgen wij ook voor 
vervoer van huisdieren naar de dierenarts tegen €0.19 per kilometer en kunnen  
mensen bij ons hun huisdier laten chippen en registreren. 

Chipactie 2019 in 2019 loopt de chipactie door, die in de maand oktober 2018 is  
gestart. Baasjes kunnen hun hond of kat laten chippen. Het is speciaal voor baasjes 
die op het minimum leven.. Minima, die dit kunnen aantonen, betalen €5,- per dier. 
Na aanmelding via Cindy@degoudenpoot.nl ontvangt men een inschrijfformulier. 
 
Waarom chippen? Je leest vaak berichten over vermiste dieren. Dieren die zijn  
weggelopen, omdat ze bijvoorbeeld geschrokken zijn of gewoon zijn verdwenen. 
Wanneer vermiste dieren gevonden worden en een geregistreerde chip hebben,  
kan het baasje teruggevonden worden. Veel mensen laten hun huisdier niet chippen. 
Vaak heeft dit te maken met de kosten die hieraan zitten. De Gouden Poot biedt 
daarom de mogelijkheid om huisdieren tegen een lager bedrag te laten chippen.  
De stichting heeft 2 medewerkers, die erkend chipper zijn. Zij komen bij de mensen 
thuis om de chip te zetten. Zo is er ook geen extra stress voor de huisdieren.  
Aanmelden voor de chip actie? Stuur een e-mail naar: cindy@degoudenpoot.nl 

Giften, donaties en vrijwilligers De Gouden poot is afhankelijk van financiële giften, 
donaties en het aanbod van dierenvoeding van particulieren of bedrijven. Wij kunnen 
deze mensen helpen, doordat wij donaties ontvangen en dierenvoeding inzamelen. 
Particulieren en bedrijven die ons hierbij kunnen helpen, willen wij aanmoedigen om 
vooral contact met ons op te nemen. Een voordeel voor bedrijven is dat wij een ANBI 
status hebben. Verder wordt al het werk door vrijwilligers gedaan. Zonder hun  
kunnen wij niet doen wat wij nu doen. 
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Voor meer informatie over De Gouden Poot kijk op www.degoudenpoot.nl of volg de 
stichting via facebook: www.facebook.com/DvbGoudenPoot/ Wil je gebruikmaken van 
de hulp die De Gouden Poot biedt, vrijwilliger worden, goederen leveren of doneren?  
 
Neem dan contact op met Hilda Knegt, Stichting De Gouden Poot Oostersingel 52, 
9541 BL Vlagtwedde hilda@degoudenpoot.nl  tel. 06-52824395  
 
_____________________________________________________________________ 
 

WE ZIJN NAAR DE KERSTMARKT IN ODOORN GEWEEST 
 
Bibbertjes koud bbrrrrr was het dinsdag 11 december, maar 
reuze leuk om te doen. Op deze dinsdag stonden we namens 
de Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland op de 
kerstmarkt van Odoorn. Vlak voor het donker werd, heeft mijn 
ene baas nog snel een foto genomen van de grote doppenfles 
die we tegenwoordig hebben. Hij had er net de stickers op  
geplakt. Na de foto snel de stand ingeruimd met heel folders 
van KNGF Geleidehonden, boekjes Doppenliefde en een paar 
door mijn bazin gehaakte katoenen pannenlappen.  

Die zijn hartstikke dik en heerlijk in gebruik. Het materiaal kost 5 euro en alles wat ze 
daarboven krijgt is voor KNGF Geleidehonden. De markt was gezellig. Achter ons werd 
een levende stal ingericht. Ik had het druk met het kijken naar de ezeltjes, de geitjes en 
de herders. Jozef en Maria en het kindeke in het stro waren er ook. Op een gegeven 
moment was er ook prachtige muziek. Het koor was in plaats van in de kerk buiten 
gaan zingen. Het was weliswaar errrrrgggg koud, maar droog en windstil. Janny had 
nog een wedstrijd doppenraden georganiseerd. Heel veel mensen kwamen een gokje 
doen!  
 
En ondertussen konden wij alles vertellen over de plastic doppenactie en de  
verschillende geleidehonden van KNGF Geleidehonden. Er komen waarschijnlijk nog 
een aantal leuke voorlichtingen achter weg. Het was een zeer geslaagde avond, met 
warme Glüwein en allemaal leuke mensen! Vrouwtje heeft geen stem meer over.  
Er zaten trouwens 400 plastic doppen in de vaas. En er was 1 persoon die dat exact 
had opgeschreven. Overigens lag ik heerlijk op mijn warme matras en werd ik vaak 
verwend met lekkere dingen en  
kinderen die mij graag even wil 
den aaien. Niets mis mee. 
 
Volgend jaar weer? 
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1 = rood 

2 = geel 

3 = oranje 

4 = lichtblauw 

5 = groen 

 6 = blauw 

 7 = lila 

 8 = roze 

 9 = bruin 

10 = turquoise  
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LEZEN EN VOORLEZEN (127) 
 
Nav. Jochem Myjer, De gorgels en het geheim van de 
gletsjer, Amsterdam 2018 Arend van Dam,  
Ridder zonder kasteel, Amsterdam 2016 (2e druk) 

TWEE SPANNENDE VERHALEN 
1) Jochem Myer heeft ,zoals jullie misschien wel weten, 
de Gorgels in Nederland ingevoerd zou je kunnen  
zeggen. Het zijn figuurtjes die je niet ziet maar die er wel 
zijn. Ze helpen je en beschermen je tegen ‘Brutelaars’ 
die je kwaad willen doen. Alleen Melle en zijn zusje  
Limoni kunnen de gorgels zien (met de superogen die zij 
hebben) De Gorgels wonen op een eiland, in de  
maanden zonder de letter R (mei tot augustus) worden 
alle gorgels thuis verwacht.. 

In het verhaal over de gletsjer zijn Melle en Limoni op vakantie in Zwitserland.  
Daar trekken ze op met katja die er woont en die Melle ‘supergrappig‘ vindt (p. 32). 
Melle en zijn zusje hebben hun waakgorgels (Bobba en Belia} stiekem  
meegenomen. De drie kinderen ontdekken dat er ook BERGGORGELS bestaan 
o.l.v. Abba de oergorgel. Zij hebben last van ‘kotsbalgers’ die opereren vanuit een 
stinkgrot. Omdat de kotsbalgers Belia gevangen hebben raken de kinderen  
betrokken bij de strijd tussen tussen Gorgels en Balgers. Aan Melle wordt gevraagd. 
een plan te maken om Belia te bevrijden. Er ontstaat een zwaar gevecht  
(op Leven en dood) waarbij uiteindelijk Belia gered wordt en Bobba en ook Abba  
terugkeren uit de gevechten. De gletsjer speelt mede door de vrieskou een grote rol 
in de einduitslag. Als je bedenkt dat al deze avonturen zich hebben afgespeeld  
zonder dat de ouders het te weten kwamen dan is het echt een prestatie dat de  
kinderen samen met de gorgels het tot een goed einde hebben gebracht.  
Weer thuisgekomen loopt het overleg met de eilandgorgels op een goede manier af, 
mede onder invloed van het briefje voor Gradda de oervogel ‘ (p.181) dat Melle heeft 
meegenomen. Dit bedachte verhaal is niet alleen mooi geïllustreerd maar ook  
spannend opgeschreven. Ik kijk uit naar een volgend verhaal, jullie ook? 

2) Arend van Dam kennen we van zijn vele boeken over vroeger… Hij schrijft vaak 
over dingen die echt gebeurd zijn in een ver of minder ver verleden. Hij bedenkt dan 
wel een verhaal maar het geen pure fantasie. Hij geeft ook dikwijls de feiten weer in 
kleine onderbrekingen van het doorlopende verhaal. In dit boekje gaat het om wat er 
speelde in kasteel Hoensbroek. Hoensbroek ligt in de Provincie Zuid-Limburg niet 
ver van Heerlen. Het kasteel is nog steeds te bezoeken en/of te bezichtigen.  

                                                                                                   Zie volgende bladzijde 
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Voor 1612 waren er lange tijd 2 bewoners op het kasteel. De oudste zoon (Nicolaas)
van de vorige bewoner/kasteelheer en een jongere zoon (Johan) verdeelden het  
kasteel in een zaalkant en in een keukenkant. Met veel moeite. Eerst probeerden de 
overheidspersonen, in een persoonlijk overleg, deze kwestie van de verdeling nog te 
schikken. Zonder resultaat. Zelfs de landvoogdes Maria van Hongarije is nog  
betrokken geweest bij de regels waaraan beide bewoners zich moesten houden.  
Het verhaal hierover wordt verteld door Aleida de dochter van de oudste zoon  
Nicolaas III en door haar neef Otto,zoon van Johan. 

In 1612 kocht ridder Ulrich ( van de keukenkant) de zaalkant erbij. Sinds die koop is 
er weer 1 kasteelheer. Arend van Dam schrijft op blz.75 dat hij wel eens ‘smokkelt’ 
met tijdstippen of personen. Ze worden aangepast aan de verhaallijn. 

Het is een aardig boekje in een serie “beleef het zelf”. Je kunt het waargebeurde  
verhaal naspelen of beter begrijpen omdat de plaats die beschreven wordt nog 
steeds bestaat. 

De goede tekeningen zijn van Ivan & Ilia. 

Berend Boekman 
___________________________________________________________________ 
 
OPROEP OPROEP OPROEP !! 

Zoals jullie misschien wel al hebben vernomen, is men weer druk bezig  om het  
komende jaar een dansfestival in Orvelte te organiseren. Dit festival zal gehouden 
worden rond de fietsvierdaagse. 
 
Omdat de dansers veelal in gastgezinnen worden ondergebracht is het bestuur op 
zoek naar gastgezinnen. 
 
Mits er genoeg belangstelling is hier in Odoorn, is er de mogelijkheid om ook hier 
een groep te huisvesten. 
 
Het gaat hier om 15 gastgezinnen. 
 
Heb je belangstelling dan kun je contact met één van onderstaande 
personen opnemen. 
 
Uiterste opgave datum 20 februari. 
 
Janny Kruimink tel. 513210 
Hilly Eisen         tel. 513524 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS januari 2019 

Tablet Café 
Maandag 28 januari is er van 14.00 een 15.30 uur 
een Tablet Café. In het Tablet Café kunt u op een 
ongedwongen manier elkaar ontmoeten en in  
gezellige sfeer ontdekken wat een geweldig communicatiemiddel de tablet is.  
Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een docent aanwezig 
die u leuke en handige tips kan geven of u wegwijs kan maken om nog meer uit uw 
tablet te halen. Neem uw eigen tablet mee! Hebt u zelf (nog) geen tablet, maar wilt u 
het eens uitproberen: er is altijd een tablet aanwezig die u mag gebruiken.  
Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie staat ook voor u klaar.  
Doe mee, u bent van harte welkom! 

Gratis Poppentheater ‘Een huis voor Harry’ 
Op zaterdag 2 februari zijn er twee voorstellingen van Poppentheater Jinky’s Mikmak 
rond het prentenboek van het jaar ‘Een huis voor Harry’. Dit als afsluiting van de  
Nationale Voorleesdagen die zijn van 23 januari t/m 2 februari. De voorstellingen zijn 
voor peuters en kleuters en er begint een voorstelling om 11.00 en een om 13.30 in 
de Bibliotheek. Gezien de beperkte ruimte moet men zich vooraf aanmelden via  
info@bibliotheekodoorn.nl 
Vol is vol! 

Boekstart Voorleesuurtje 
Maandag 11 februari van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun 
ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de  
bibliotheek. Margriet en Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de  
dreumesjes en hun ouders of oppas. 
De toegang is gratis. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 
 

 
 
 

met dank aan Jaap Hilbrands  
 
 
 
 
 
 
 
 


