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34e jaargang no. 5 

januari  2021 

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 
 
Wegens de lockdown is het voorlopig niet mogelijk de kerkdiensten in de kerk van 
Odoorn bij te wonen.  
De MuZinO dienst van 31 januari zal wel worden opgenomen en uitgezonden op 
maandag 1 februari via RTV Borger Odoorn. 
De kerkdienst van 21 februari zal ook worden opgenomen en uitgezonden op  
maandag 22 februari. Beide diensten worden om 10.00 uur uitgezonden. RTV Borger 
Odoorn is te ontvangen via de ether op 106.0, via de kabel op 107 of op Ziggo  
Digitaal 917.   
 
Meer informatie vindt u op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 
 
DORPSAGENDA 
 
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland. 
 
 
AFVALKALENDER JANUARI 2021 
 
26 januari GFT, 2 februari plastic, 9 februari restafval, 16 februari GFT, 23 februari  
plastic, 27 februari oud papier. 
 
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op www.mijnafvalwijzer.nl 
 

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

De redactie van Oes Dörp wenst u het allerbeste voor 2021.  

Ja, we hebben een redactie, maar al sinds  
onze bijeenkomst in mei vorig jaar zijn we niet 
meer bij elkaar geweest. Via de mail en  
What's app communiceren we over 'wie wat 
doet' en overleggen we over voorkomende  
vragen en ideeën.  

Het werkt en we vinden de dorpskrant nog 
steeds lezenswaardig, maar we missen elkaar 
wel. De jeu van het redactiewerk zit hem ook in 
lekker (bij)kletsen met elkaar en heel veel 
lachen. Nu sturen we elkaar zo af en toe maar 
grappige plaatjes en spreuken toe.  

We hopen dat u ook zoveel mogelijk vrolijkheid om u heen creëert en voldoende  
activiteiten om u mee te amuseren. Bijgaande puzzel is wellicht een idee of anders 
eens een lekker brood bakken (zie recept elders in dit boekje) 

Ondanks het feit dat er niet zo veel te melden valt over activiteiten in ons dorp,  
hebben we, denk ik, weer een leuk boekje samengesteld. Hierbij vooral dank aan de 
adverteerders die het vaak ook moeilijk hebben in deze tijd.  
Zonder hen en de donaties kan het boekje niet bestaan. 

Anke 
__________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 24 februari 2021 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 14 februari 2021. 

U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Er zijn geen nieuwgeborenen, zover wij dat weten  
 
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 
 
SPRAKELOOS 
 
Het mooiste aan het schrijven van een column is de opluchting die ik ervaar als de  
column af is. Wanneer ik de ergernissen uit mijn hoofd stevig heb aangedikt, ze heb 
omgezet in woorden die ik dan vervolgens op schrift zet. Als dat lukt voelt dat heerlijk 
en een mooie bijkomstigheid is dat er dan weer een pagina gevuld is.  
 
Tot nu toe haalde ik mijn inspiratie vooral uit mijn directe omgeving. Wederhelft, junior 
1 en junior 2 waren dankbare onderwerpen van mijn ergernis en met het schrijven van 
de column kon ik ze dat op subtiele wijze kenbaar maken. Momenteel echter, lukt het 
me niet mijn ergernissen om te zetten in woorden. Ergernissen zijn er genoeg, maar de 
ergernissen uit mijn directe omgeving vallen tegenwoordig in het niet bij de ergernissen 
die ik ervaar uit de wijdere wereld om mij heen.  
 
Ergernissen over corona-ontkenners, over complotdenkers en mensen met  
commentaar op het corona-beleid. Ergernissen over mensen die een mening hebben 
over het vaccinatie-beleid, ergernissen over Donald Trump, of over fans van Donald 
Trump. Ergernissen over mensen die een mening hebben over andere mensen en die 
schreeuwen hoe het anders en beter moet. Mensen met meningen buitelen over elkaar 
heen in talkshows op de televisie, op sociale media en in kranten. Alle woorden over al 
deze onderwerpen zijn inmiddels al meerdere keren gezegd of geschreven.  
 
Daarom kan ik de woorden even niet meer vinden. Want ergernissen zijn er meer dan 
genoeg, maar soms past stilte beter… 
 
Bianca 
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GROENAFVAL GRATIS INGEZAMELD 

U wist het misschien al, maar vanaf 1 januari 2021 kunnen we in Borger-Odoorn ons 
groenafval gratis laten ophalen. Je mocht het altijd al gratis aan de weg zetten, maar 
voor het inzamelen hoeven we nu ook niet meer te betalen. Bij het vaststellen van de 
begroting en de gemeentelijke belastingen voor 2021 heeft de gemeenteraad besloten 
om voor het groenafval alleen nog het vastrecht in rekening te brengen, maar geen 
bedrag per kilo meer. Daarmee wil de gemeente bereiken dat we nog beter het grijs  
en het groen gaan scheiden, voor het grijze, zogenaamde restafval, moeten we wel 
per kilo blijven betalen (en ook een bedrag per lediging). De (rijks)overheid heeft voor 
het afval allerlei doelstellingen geformuleerd, maar we zouden dat natuurlijk ook uit ons 
zelf moeten willen. Eigenlijk wil men naar 0 kilo afval toe, maar dat wordt natuurlijk niet 
zo eenvoudig. Daar komt trouwens nog bij dat de rijksoverheid enkele jaren geleden 
ook een belasting heeft ingevoerd, waardoor gemeentes worden gestraft als ze teveel 
restafval aanleveren. Voor elke kilo restafval die voor verbranding of storting wordt 
aangeleverd wordt een bedrag geheven van de degene die dit aanlevert.  
Dat wordt uiteraard weer bij de gemeente in rekening gebracht en die zal dat,  
tenminste als ze dat bedrag niet voor eigen rekening wil nemen, doorbelasten aan de 
burgers. Het bedrag per kilo van deze rijksbelasting, die voor de overgrote  
meerderheid van de burgers waarschijnlijk helemaal niet bekend is, loopt in de loop 
van de jaren ook nog op, dus het probleem van teveel restafval wordt ook financieel 
voor de gemeentes steeds groter. Bij de invoering in 2014 was het € 17,00 per ton, in 
2021 is dat al € 34,00. Uit ervaring uit mijn vroegere werkzame leven weet ik dat dit 
bedrag een paar jaar geleden in de gemeente Emmen al meer dan een half miljoen 
per jaar bedroeg en dat loopt ook snel op. 

Toch vind ik persoonlijk dat de gemeente met het gratis maken van het groenafval een 
beetje afstapt van het principe dat de vervuiler betaald. Borger Odoorn heeft met zijn 
systeem van Diftar op zich een uitstekend systeem om iedereen te laten betalen voor 
wat hij of zij werkelijk aanlevert, heel veel gemeentes zouden dat ook wel willen  
invoeren, maar hikken tegen de kosten van de invoering aan. Wij hebben het al jaren, 
net als in Drenthe ook de gemeente Tynaarloo. Landelijk heeft ongeveer 40% van de 
gemeentes dit systeem Volgens mij doen we nu een stap terug, de prikkel om beter te 
scheiden had ook van een groter verschil in de prijs per kilo van grijs en groen kunnen 
worden gezocht. Verder heeft de gemeenteraad besloten om een  
communicatie- “offensief” te starten om tot een betere scheiding te komen. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u uw grijze afval vanaf nu 
in de groene container gaat stoppen, omdat dit laatste gratis is, zo 
zijn wij Nederlanders en zeker Odoorners natuurlijk niet. 

 

Theo Zondag 
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GFT, WAT IS HET 

Gft-afval bestaat uit groente-, fruit- en etensresten. En ook uit al het kleine tuinafval. 
GFT-afval gaat in de groene minicontainer. 

Wel in de groene container 
Loof, schillen, resten van aardappelen, groente en fruit, etensresten, ook vis en vlees, 
eierschalen en doppen van pinda's en noten, snijbloemen en kamerplanten, koffiedik 
en- filters, theezakjes en theebladeren, stro en mest van kleine huisdieren,  
kattenbakvulling met milieukeur, gras en bladeren, klein snoeiafval, onkruid,  
tuinplanten (geen zand). 

Niet in de groene minicontainer: 
Stofzuigerzakken, houtskool, asresten, haren van mens en dier, oasis, wol, mest van 
groot vee, kattenbakkorrels van klei, dikke takken, (vogelkooi) zand en (pot)grond,  
kadavers. 
_____________________________________________________________________ 

WAT SCHETST MIJN VERBAZING!!!!!        
 
Terugkerend van een fijne wandeling met mijn vriendin en onze hond, vonden we dit in 
de greppel op de hoek van de Dennenweg/ weggetje naar school. 
Dit is toch niet te geloven!!!  
Daar ik dichtbij woon, ben ik terug gelopen met een plastic zak om de boel op te  
ruimen en wat bleek toen: 
 
DE PAKKEN WAREN NIET LEEG MAAR NOG VOL 
 
Eerlijk  gezegd snap ik hier niets van. 
Ten eerste: gooit iemand goed voedsel / drinken weg. 
Ten tweede: zoiets gooi je niet in de natuur maar 
thuis in de vuilnisbak. 
 
Groetjes Truus Waindrich 
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NIEUWSBRIEF DE WEIERT 
 
Goede start online onderwijs op basisschool de Weiert 
Maandag 4 januari, 2021. Normaliter beginnen we deze dag op school met gesprekjes 
over kerstdiners en vuurwerk, maken we mooi knutselwerk om de na kerst  
leeggehaalde lokalen weer gezellig te maken, en later in de week bakken we  
knieperties op school. Wat was het dit jaar anders!  
 
De kinderen en juffen kwamen online in beeld en opnieuw moeten de kinderen hun 
draai vinden met het zelfstandig maken van hun schoolwerk en zien ze hun vriendjes 
en vriendinnetjes niet meer dagelijks. Ouders, die het in deze periode in bepaalde 
branches al erg druk hadden op het werk, springen opnieuw in als ‘thuisleerkracht’ en 
wringen zich in allerlei bochten om hun kinderen te begeleiden én hun werkgever  
tevreden te houden. Leerkrachten zoeken evenwicht tussen online lesgeven, contact 
houden met ouders en leerlingen thuis, en tegelijkertijd het verzorgen van noodopvang 
op school. Grootouders, buren, ouders van klasgenoten en andere dorpsbewoners 
bieden massaal hun hulp aan om kinderen op te vangen, en werkgevers denken mee 
over flexibele tijden.  
 
Als team van o.b.s. de Weiert zijn we verwonderd hoe hard er thuis gewerkt wordt, 
hoe er met elkaar wordt meegedacht en hoe mensen in tijden van stress, toch ook aan  
anderen blijven denken. In de vorige thuiswerkperiode hebben we veel geleerd, onze 
eigen inzichten en alle feedback van kinderen en ouders geëvalueerd, om het nu nog 
beter te doen. We krijgen dan ook overwegend enthousiaste en positieve feedback op 
het online onderwijs. We merken ook dat de kinderen steeds handiger worden en  
gedisciplineerder omgaan met hun werk dan tijdens de vorige periode. Ze vragen  
leerkrachten openlijk om een les te ‘resetten’ als ze denken dat hun les beter zou  
kunnen, ze uploaden de prachtigste filmpjes in Google Classroom en worden digitaal 
steeds handiger. Ook de kleuters verschijnen nu en dan online en laten vol trots hun 
foto’s van gemaakte opdrachten zien. We zijn dankbaar voor al deze leuke berichten.  
 
Waar het minder goed gaat, is contact snel gelegd. De leerkrachten ervaren het  
contact met ouders via de mail, telefonisch en/of in Google Meet als positief.  
Het schoolteam heeft dagelijks online overleg. Er wordt dan teruggeblikt op de dag, 
tips worden met elkaar uitgewisseld en ook feedback van ouders en kinderen wordt 
besproken, zodat we blijvend in ontwikkeling zijn.  
 
We zijn tevreden met de gang van zaken, maar missen de kinderen en het fysiek  
lesgeven enorm. We hopen dan ook, indien het veilig kan, dat er voor basisscholen 
snel weer groen licht gegeven zal worden.  
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HAPPY STONES ODOORN 

Een paar dagen geleden liep ik door het Paasbergen bosje. Opeens zag ik daar een 
vel gekleurd steentje liggen. Opvallend rood tussen de gevallen bladeren.  
Wel heel apart maar ik schonk er geen aandacht aan, tot ik er nog een tegen kwam, nu 
een fel blauwe steen van ca 4 cm. Ik weet nog dat ik het wel grappig vond. Het liet me 
niet los, iemand moet ze daar toch neergelegd hebben. Het bleef een raadsel tot ik  
deze vond. Op de steen een afbeelding van een draak met op de achterkant  
"happy stones Odoorn". 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na een klein beetje onderzoek vond ik de bedoeling van deze happy stones.  
Een heel leuk initiatief. Als je een mooie vrolijke steen vindt, mag je deze meenemen 
en deze ergens anders neerleggen. Op deze manier krijgt iemand anders een vrolijke 
impuls als die tijdens de wandeling een vrolijke steen vindt. Natuurlijk mag je ook zelf 
een “happy stone” maken en deze ergens neerleggen. Alles om een ander even een 
positieve impuls te geven. Eenvoud kan vaak zo mooi zijn. 

 Bert van der Lit 

 

 

 

 

 

 

            Een lieve poes op een andere Happy Stone 
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HULP GEVRAAGD BIJ DE VERKIEZINGEN 17 MAART 
 
Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door Corona gaat het dit 
keer allemaal anders dan anders. We zijn daarom op zoek naar mensen die ons willen 
helpen bij de organisatie.  
 
Wat is er aan de hand? 
We zijn op zoek naar stembureauleden die op de verschillende stembureaus willen 
helpen om de verkiezingen in goede banen te leiden. Vanwege de Coronamaatregelen 
zijn er een paar redenen waarom we dringend mensen zoeken: er is op ieder  
stembureau een extra lid nodig, veel vaste stembureauleden zijn op leeftijd en durven 
het dit jaar niet aan en er bestaat een kans dat op de dag zelf mensen ziek zijn, in  
quarantaine moeten of vanwege klachten niet mogen komen. Bovendien is er in de 
vier grotere kernen (Borger, Nieuw-Buinen, Valthermond en Odoorn) ook al de hele 
maandag (de 15e) en dinsdag (de 16e) de mogelijkheid om te stemmen. Dit betekent 
dat we met ons huidige ledenbestand de planning niet rond krijgen. 
 
Wat doet een stembureaulid en waarom is het belangrijk dat we voldoende  
stembureauleden hebben? 
Een stembureaulid levert een belangrijke bijdrage aan de democratie. De  
stembureauleden zorgen ervoor dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk  
verlopen. Daarbij controleren ze bijvoorbeeld de identiteitsdocumenten en  
stemdocumenten van de kiezers, ze bewaken de 1,5 meter afstand tussen kiezers en 
helpen bij het tellen van de stemmen. Voor de werkzaamheden ontvangen de  
vrijwilligers een vergoeding. We proberen zoveel mogelijk een indeling te maken  
waarbij we twee dagdelen aanhouden, van 7.00 uur tot 14.15 uur en van 14.15 uur tot 
21.00 uur. Meestal blijven de leden van het tweede dagdeel daarna om te helpen  
tellen. Voor een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden zie: https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/werken-op-een-stembureau. 
 
Wat hebben we nodig van vrijwilligers? 
Als iemand ons wil helpen dan kan diegene een e-mail sturen naar  
verkiezingen@borger-odoorn.nl of bellen naar 14 0591. We hebben nodig: een  
burgerservicenummer, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Eventueel kunnen ze 
aangeven op welke dag en dagdeel ze kunnen (maandag, dinsdag en/of woensdag) 
en of ze een voorkeur hebben voor een plaats. 
 
Zijn er vragen? 
Mocht je vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag. Vanuit het projectteam  
Verkiezingen houden Saskia Oosterlaar, Henny Homan en Mariska Idema zich bezig 
met het zoeken van stembureauleden, de projectleider is Bert Kloese.  
Ze zijn te bereiken via het algemene nummer 14 0591. 
Het e-mailadres van het team is  
verkiezingen@borger-odoorn.nl. 
 
Alvast onze dank voor jullie hulp! 
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SUBSIDIEREGELING GROENE BURGERINITIATIEVEN  

 

 

 

De provincie Drenthe moedigt inwoners van Drenthe aan om mee te helpen de  

omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. Hiervoor kan sinds 1 januari gebruik 

gemaakt worden van de subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe. 

Inwoners van Drenthe kunnen in 2021 een subsidie aanvragen uit een pot van totaal 

20.000 euro voor maatregelen in het openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen 

van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen 

van landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in overleg 

met de eigenaar van de grond (meestal de gemeente). 

Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Het zou mooi zijn als er initiatieven gedaan worden in 

groepsverband, bijvoorbeeld door een straat of door een buurt- of dorpsvereniging. 

Samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier  

maken én de biodiversiteit verbeteren. Op deze manier kun je elkaar ervan bewust 

maken dat alle kleine beetjes helpen.’ 

Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie 

Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun  

ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die 

voor bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal  

insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied is. Samen met de  

gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan  

maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het 

natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers. 

Met deze subsidieregeling, die ook beschikbaar was in 2019 en 2020, kunnen ook  

inwoners hieraan weer een steentje bijdragen. Aanvragen van subsidie door inwoners 

van Drenthe kan via de website van de Provincie Drenthe. 

https://www.provincie.drenthe.nl/ 
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HET BOS VAN DE TOEKOMST 

Via/via hadden we onlangs vernomen dat er aan de rand van het bos aan de overkant 
van de N34 en tegen de Achterweg aan, sinds enige tijd een soort van  
natuurbegraafplaats zou zijn. Trouwens, enige tijd?, uit een telefoontje met  
boswachter Martijn Harms bleek dat het al bijna 4 jaar bestaat!!! 
Tijdens een lange wandeling op nieuwjaarsdag – veel anders kun je op dit moment 
ook niet doen en de jaarwisseling was vergeleken met andere jaren ook bij ons  
bijzonder rustig verlopen – kwamen we in het betreffende gebied uit. Als je direct uit 
de tunnel van de Schaapstreek een blauwe paaltjesroute volgt, kom je na  
omzwervingen langs de zwemkoel en de ijsbaan, uiteindelijk op dit terrein uit.  
De wandelroute loopt er vervolgens dwars overheen. Het is overigens geen  
begraafplaats, maar Staatsbosbeheer biedt hier de mogelijkheid om een boom aan te 
planten, bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan een overleden geliefde of bij de geboorte 
van een kind. Daarnaast kun je ook bij wijze van cadeau een boom voor iemand  
planten, ter gelegenheid van een huwelijk of om welke andere reden dan ook.  
Onder de naam Bos van de Toekomst is hier een volstrekt natuurlijke omgeving  
gecreëerd (of is dit een vreemde tegenstelling?) waar de mogelijkheid tot bezinning 
wordt geboden. De natuur mag verder haar gang gaan, het terrein wordt alleen  
gemaaid door Staatsbosbeheer. Het officiële adres is Achterweg 14, maar het betreft 
een fors terrein, dat vanaf de Achterweg bereikbaar is. Komende vanaf de Torenweg 
is het, als je het modelvliegveld aan je linkerhand gepasseerd bent, na ongeveer 700 
meter aan je rechterhand gelegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achteraf bleek trouwens dat we het betreffende terrein al vaker hadden gezien tijdens 
het bezorgen van de dorpskrant in het buitengebied, onder andere langs de  
Achterweg en bij de Poolshoogte. Bij de bomen, waarbij je kunt kiezen uit diverse 
boomsoorten, wordt een acaciahouten paaltje geplaatst, met daarop een bordje  
waarop 140 tekens passen.  
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Het planten gebeurt maar één keer per jaar, op de eerste zaterdag van december. 
Helaas heeft dat afgelopen december niet kunnen plaatsvinden, misschien kan het op 
zaterdag 6 maart a.s. wél doorgaan. Inmiddels zijn er ongeveer 90 bomen geplaatst, 
volgens de boswachter hebben de bomen helaas veel last ondervonden van de  
afgelopen droge zomers. De bomen worden op afstanden van 10 X 10 meter van  
elkaar geplant, het bos wordt dus zo ruim opgezet dat er in de toekomst niet gedund 
hoeft te worden. Voor de boswachter is dat misschien een beetje sneu, hij is namelijk 
wel Europees kampioen bomenzagen (met een enorme kettingzaag van 70 PK) 
Doordat er verschillende boomsoorten worden gebruikt ontstaat een patroon. 
De bedoeling is dat het terrein er dan in de toekomst van grote hoogte uitziet als een 
bloem.   
 
Het geheel maakte op ons een bijzondere indruk, bovendien gaf de laaghangende 
zon het geheel een indrukwekkende sfeer. Ik hoop dat de bijgaande foto ’s daar iets 
van hebben gevangen. 
 
De site https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/hondsrug/
bezienswaardigheden/bos-van-de-toekomst geeft meer informatie. 
 
Theo Zondag 



12 

 

RARA WAT IS DIT? 

Deze maand komen er even drie voorwerpen aan de  
orde. Eerst ben ik u nog een verklaring schuldig  
omtrent deze pot uit het november-nummer. Het blijkt 
een soort kruik te zijn waar men de voeten op kon 
warmen. De zachte bovenkant voelde lekker aan als 
de pot met bijvoorbeeld kooltjes werd gevuld. 
      
 
 
 

 
 
 
In december liet ik u deze plaatjes zien.  
Er kwam al snel een reactie op. Angela mailde ons:  
Het metalen voorwerp met rond gat is een 
‘antispechtenplaatje’. Het voorkomt dat spechten de 
ingang van mezenkasten uithakken voor eigen  
gebruik.  
Dank je Angela voor je reactie, en je hebt volkomen  
gelijk. Dit plaatje voorkomt dat grotere vogels en gat in 
de nestkast groter kunnen maken en zo zich  
toegang kunnen verschaffen tot deze nestkast. 
 

 
 
En dan het voorwerp van deze maand.  
Het lijkt op een soort hanger. Ik moet  
bekennen dat ik echt geen idee heb, maar ik 
hoop dat iemand ons kan helpen. De ring die 
onder hangt is geheel gesloten. Verder valt 
het op dat er aan het uiteinde van het touw 
een knik gemaakt wordt door een soort  
metalen draad. 
 
Als u weet wat dit is, mail ons dan. We hopen 
dat het u lukt. 
 
 
 
 
Bert van der Lit 
(eigen foto’s)  
 
 



13 

 

BEDANKT 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en vele 

andere blijk van medeleven die wij ontvingen tijdens het ziek zijn en het overlijden van 

mijn lieve Gerhard Exel. 

Henk Oldenhuizing 
____________________________________________________________________ 

 
OUDEJAARSDAG 2020 

Een van onze lezers maakte ons attent op een bijzondere actie op oudjaarsdag.  
Er waren die dag kinderen die in zijn straat de deuren langsgingen en—keurig op 
meer dan 1,5 meter afstand - een draagtasje kwamen afleveren. Wat in het tasje zat,  
was een verrassing. Het bleek te gaan om een oliebol, een krentenbol en  
4 kniepertjes. Genoemde lezer vond ze heerlijk en was ook erg blij met deze  
onverwachte verrassing. Via deze weg wil hij de gulle gevers bedanken voor dit  
positieve einde van 2020.  

____________________________________________________________________ 

CARBID SCHIETEN 

Het jaarlijkse carbid schieten aan de Hammeersweg in Odoorn ging gewoon door. 
Wel in een iets andere samenstelling, dit maal niet met de vriendengroep, maar met 
de kinderen. Zo wordt de traditie ook goed doorgegeven. 
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GEBOREN IN 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Stan Luca de Ridder; geboren 11 januari 

 

 

 

 
  Tess Eefting; geboren 23 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Quinten Eefting; geboren 15 april 

 

 

                Lieke Siekman; geboren 3 mei 
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            Vayèn van der Heide; geboren 4 mei 

 

 

 

 

  Sem Bos; geboren 15 mei 

 

 

 

 

 

            

           Julan Brouwer; geboren 8 september  

 

                   Novée Nieters; geboren 2 december 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO: 

We hebben met elkaar een bijzonder jaar achter de 
rug. 

Ook bij Odo is dit niet ongemerkt gebleven.  
De muziekvereniging moest de repetities voor het 
grootste deel van het jaar staken. De festiviteiten rond ons 60-jarig jubileum zijn in 
zeer afgeslankte vorm gevierd of gecanceld. We spreken de hoop uit dat dit nieuwe 
jaar veel verenigingen weer hun activiteiten kunnen opstarten en in het Klankholt in 
Odoorn weer fijne muziek te horen valt. Al is het jaar  2021 alweer een maandje oud, 
wij van muziekvereniging Odo wensen voor u en uw dierbaren: 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————- 
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HERINNERINGS MAOKEN OF DIKKE VERHAOLEN…! 

2020 was en is een biezunder jaor. We weet nog niet, wat as der nog in de leste paor 
daogen gebeuren giet. We bint met mekaor an de gang um herinnerings te maoken, 
waor as wij over een jaor of wat dikke verhaolen over vertellen kunt. Over 20 jaor zult 
de mensen, die dit jaor of volgend jaor geboren bint je niet geleuven dat nog niet zo 
lang leden de restaurants en de kroegen niet open gungen. En as ze je hielemaol niet 
geleuven  wilt, kommen de starke verhaolen: “Niet open gungen ?! Ze muchten niet 
open. We zaten in hoes op een dreugie. Voetballen kun ook niet meer. Dat wuur  
verbeuden. Jao, de toenmaolige profvoetballers können het veld op”. En dan kan ’t nog 
starker…! “De competitie in dat beruchte jaor was een soort taofelvoetbal. Je much 
niet bij mekaor in de buurt kommen. En der waren zoveul besmette speulers, dat der 
elke wedstried niet meer dan  9 speulers per team toelaoten wuren. En dan elke week 
9 aandern. Dus aaltied een stel in quarantaine zoas wij dat toen nuumden. En bij  
Heerenveen tegen Emmen zat het hiele stadion vol beren. Echt waor.” Gelukkig hebt 
wij de foto’s nog um te bewiezen dat dit echt zo was. Ik weet niet of we in de starke 
verhaolen van 2040 zeggen kunt dat de grensrechters der hielemaol niet waren.  
Dat die vervangen waren deur camera’s, die op wielties langs de lijn “metleupen”.  
Ik denk dat dat dan al hiel gewoon is. Misschien is dan ook hiel gewoon, dat we de 
knuffel vervangen hebt deur een “elleboogie” of een “boks”. An de aander kaant  
kan ‘t ook maor zo wezen dat we straks, as het allemaol weer “mag” we met mekaor 
hielemaol van de ket bint en elkenien die we tegenkomt een knuffel van zeker  
10 seconden geeft. An de iene kant kan ‘k niet wachten, an de aander kant liekt het mij 
ook wal klef. Het zul trouwens wal methelpen um de preutsigheid van dizze tied een 
beetie te verdringen. En as oetbraander nog even dit: Sunterklaos kreeg dit jaor  
regelmaotig de Zwarte Piet toespeuld umdat e boeten de regels um toch op  
hoesbezuuk kwam. Non kun die knecht iniens wal weer….! Dit jaor zal niet echt de 
geschiedenis in gaon, dat elkenien niet meer in discussie giet over alles en nog wat. 
Misschien bin we nao dizze periode wal oetdiscusseerd. Tsja, ik fantaseer maor wat 
deur. De twintigers van 2040 zult het ook haost niet geleuven, dat we de karstdaogen 
soms met zien tweeën of maximaol 4 personen deurbracht hebt. Veul kalkoenen hebt 
het ofgelopen jaor deur de coronacrisis overleefd. Ze zult ook niet geleuven  willen dat, 
ondanks het verbod um vuurwark of te steken tiedens de jaorwisseling, der nog aaltied 
een stuk of wat egoïsten waren die under het mom van “ikke, ikke en de rest kan  
stikken” hiel dapper wat pijlen ofsteuken.  

Of 2021 net zo’n biezunder jaor wordt moet wij nog maor ofwachten. Maor ik kiek wal 
oet naar de tied “nao de prik”. In elk geval hebt wij met mekaor wal herinnerings en 
geschiedenis maokt. De dikke verhaolen komt vanzulf.  
 
Maok er zeker veur jezulf en je naosten een biezunder, maor veural een gezond jaor 
van. 
 
Wil Eefting 
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TANDARTSENPRAKTIJK ODOORN 

Het zal iedereen inmiddels wel zijn opgevallen, we hebben weer een tandarts in 
Odoorn. Dat was natuurlijk aanleiding voor een interview en zo was ik onlangs in  
gesprek met Bouwe Vastenburg van de bovengenoemde praktijk. In het pand van 
voorheen de firma Weerman aan de Hoofdstraat sprak ik met hem, na door zijn vrouw 
te zijn ontvangen met een kopje warme koffie en dito woorden. Om te beginnen,  
je kent het pand van Lientje niet weer, het ziet er nu allemaal helemaal uit als een 
strakke praktijk. Bouwe komt overigens vlak uit de buurt, hij is geboren en getogen 
Valthenaar en woont nu ook weer met zijn gezin in Valthe, tegenover De Gaffel.  
Daar vandaan vertrok hij ooit naar Groningen voor een studie tandheelkunde en na 
een aantal omzwervingen in dat vak kwam hij uiteindelijk bij ons in Odoorn terecht. 
Omdat ik toevallig zijn vader enigszins kende en wist dat deze internist was in het  
ziekenhuis in Emmen vroeg ik hem waarom hij voor een andere, weliswaar ook  
medische, tak van sport had gekozen. Hij had inderdaad getwijfeld tussen de meer 
algemene geneeskunde en tandheelkunde, maar de keuze was toch op de  
tandheelkunde gevallen. Zijn vader had het eerste afgeraden, argumenten waren  
onder andere dat je minder onregelmatige uren had, er vallen aanzienlijk minder doden 
bij dit vak en het is meer handwerk. 

Overigens zijn bijna alle 6 de kinderen uit het gezin wel beroepsmatig of via een  
huwelijk, in de medische sfeer terecht gekomen, het is dus toch wel besmettelijk  
(in de huidige tijd een beladen term natuurlijk). Een zusje is bijvoorbeeld ook tandarts 
(in Emmen), haar kende ik nog als hostess bij het Sivo. Dat hij uiteindelijk in Odoorn 
een praktijk kon beginnen had te maken met het feit dat tandarts Vos in Odoorn was 
gestopt. De snelle groei van de praktijk werd mede veroorzaakt door het feit dat een 
tandarts in Borger stopte, net als een tandarts in Valthermond. Daarvoor was hij ook al 
werkzaam in de omgeving, in 2014 trad hij in dienst van de praktijk van Prakken in  
Emmen. 

Verder was hij nog werkzaam bij praktijken in Winsum en Uithuizen, dus echt in het 
“Gröninger laand”. Odoorn is zijn eerste eigen praktijk, het feit dat hij ook in Emmen 
heeft gewerkt leverde op zijn minst een aantal patiënten op. Het helemaal nieuw  
opstarten van een praktijk is volgens zijn ervaring toch lastiger/spannender dan het 
overnemen van een bestaande praktijk. Daar staat wel tegenover dat het helemaal zelf 
invullen van een praktijk ook zeker zijn charmes heeft, hij kon zelf met zijn team alles 
invullen en dat in een prettige omgeving. Dat laatste kunnen wij natuurlijk niet ter  
discussie stellen, het feit dat er per februari aanstaande een tweede tandarts voor twee 
dagen per week gaat toetreden zegt in elk geval iets over de omvang van klandizie. 

Bouwe vindt de tweede tandarts ook zeker van belang voor de bedrijfsvoering van de 
praktijk, een zekere kritische omvang is daarbij van belang. Het gaat dan om de  
mogelijkheden om te kunnen samenwerken en om voor elkaar te kunnen inspringen. 
De vervanging in termen van weekenddiensten en dergelijke is overigens geregeld via 
de tandartsenkring Emmen, daarvan is de praktijk Odoorn de meest noordelijke  
vestiging. Uiteraard was de start middenin de eerste Corona-golf niet de meest ideale, 
de praktijk is bijvoorbeeld een maand later dan gepland geopend. .  

 



19 

 

Bouwe wil overigens nog wel kwijt dat het artikel van destijds in het Dagblad van het 
Noorden (onze enige concurrent eigenlijk) in zijn ogen, zeker qua kop, te sensationeel 
en te negatief was. Dat heb je met betaalde journalisten nou eenmaal!!. 

De Corona-pandemie betekent uiteraard wel iets voor de praktijkvoering, het betekent 
extra veel werk als het gaat om steriliseren en desinfecteren en ook de inrichting 
moest worden aangepast. Op enig moment waren de al bestelde mondkapjes, die  
altijd al in een praktijk worden toegepast, niet uit China geleverd. Een bevriende  
collega kwam vervolgens zo maar met een doos mondkapjes over de vloer. Hiervoor is 
al aangegeven dat er een uitbreiding op stapel staat, maar de doelstelling is zeker om 
een bepaalde kleinschaligheid na te streven. Dan gaat om 4 of 5 behandelkamers, 
gebruikt door de tandartsen, voorlopig 1 mondhygiëniste en een tweetal  
preventieassistenten. Dit heeft uiteraard met efficiency- en kostenoverwegingen te  
maken. Bouwe runt de praktijk samen met zijn vrouw Mara, zij is de praktijkmanager 
en juriste wat betreft haar opleiding. Weliswaar deels opgeleid in Utrecht, maar ook in 
Groningen, dus pas op!! 

Zoals gezegd, ze wonen in Valthe, nu nog met twee kinderen, maar een derde leek mij 
op komst. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Even privé, ik overweeg ook klant 
te worden, of word ik dan patiënt, 
maar ik wacht de reacties op dit 
artikel even af, voor ik een  
definitieve beslissing neem. 

Theo zondag 
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EN TOEN WAS ER SNEEUW 

Als een soort verlate kerst, zag het dorp er onverwacht (kortstondig) prachtig wit uit. 

Foto’s: Conny van der Bent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________ 

SNEEUW IN DE LOCKDOWN ??? 

Je weet het maar nooit. Maar mocht er in februari toch een mooie laag vallen, stel ik 
voor dat we in heel Odoorn sneeuwpoppen of zelfs kunstwerken gaan maken.  
Buurten en particulieren in de weer in voortuinen en pleintjes. Ik zie het al voor me.  
En als we onze werkstukken af hebben kun je een wandeling maken door het dorp 
langs alle witte mannen of vrouwen. Maak er foto’s van en stuur ze naar de redactie 
van Oes Dörp. Misschien kun je ook met elkaar oordelen wat de mooiste of grootste 
pop is. Die krijgt dan een eervolle vermelding.  

In deze vervelende tijd een idee om even de zinnen te verzetten ?  
Wel denken om de regels 1,5m enz. enz. enz…..!!   
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HÜNENWEG – ODOORN ONDERDEEL NIEUWE WANDELROUTE 

Op 5 januari, tijdens een flink koude storm, passeerde ik wandelend met ’t hondje 
een paar zojuist geplaatste routepalen. De aanduiding ‘Hünenweg’ was mij niet  
bekend, maar na even googelen kwam ik een site tegen met meer informatie over 
deze weg (en nog veel meer over de provincie).  
 
Bron: Recreatieschap Drenthe, i.s.m. een aantal participanten – zie hun website. 
Over de route staat aldaar vermeld: 
“Het Hondsrugpad en de Hünenweg zijn twee wandelroutes die in Emmen  
samenkomen en bij het Rathaus van Osnabrück en het stadhuis van Groningen  
eindigen dan wel beginnen. 

Bordje Hunenweg 
Deze routes worden verder ontwikkeld als gezamenlijke grensoverschrijdende 
Hünenweg, om zo een fysieke verbinding tot stand te brengen tussen beide  
Geoparken. In overeenstemming daarmee wordt de Hünenweg tussen beide  
Geoparken verbeterd, bewegwijzerd en geschikt gemaakt voor publiciteit (marketing) 
over een afstand van meer dan 200 km. De partners zien een route van hoge  
kwaliteit voor zich, voorzien van het kwaliteitskenmerk. 'Leading Quality Trail - Best 
of Europe'. In Nederland zou het de eerste keer zijn dat dit kwaliteitskeurmerk wordt 
toegekend. Het doel is om van de Hünenweg een van de beste grensoverschrijdende 
wandelroutes van Europa te maken.” 

Als je dit zo leest, denk ik dat het misschien wel een 
mooi alternatief kan zijn voor het Pieterpad.  
Aangezien de naamsbekendheid van de Hünenweg 
nog moet groeien en deze nieuwe route nu ook door 
ons dorp blijkt te lopen, lijkt het me de moeite van 
het vermelden zeker waard. 

Conny van der Bent 
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HEERLIJKE BROODBOL 
 
Af en toe zelf eens iets bakken is lekker en geeft voldoening. Zelf smul ik bij tijde en 
wijle van een heerlijk, simpel te maken, brood. (het recept komt van Koken met Karin 
Luiten uit de Trouw) 
 
De ingrediënten: 
425 g volkorenmeel (voor bruin brood) of tarwebloem (voor wit brood) of een mix van 
beide 
een zakje gedroogde gist (7 g) 
2 kleine theelepels zout (12 g) 
375 ml handwarm water 
 
De bereiding: 
Roer meel/bloem, gist en zout door elkaar. Giet het water erbij en meng het kort met 
een pollepel tot een vrij nat geheel. Dek af met plasticfolie en laat 12 tot 15 uur staan, 
gewoon in een hoekje op het aanrecht. Het zal flink rijzen en er bubbelig uit gaan zien. 
Verwarm tijdig de oven voor tot 250 ºC met daarin een gietijzeren of emaillen stoofpan, 
die lichtjes is ingevet met wat olie. Haal de pan (met ovenwanten!!) uit de over, kieper, 
hoppekee, in één keer het deeg erin. Gebruik een spatel om het kleverige spul los te 
krijgen van de kom. Vooral niet gladstrijken of fatsoeneren, maar meteen de deksel er 
weer op en terug in de oven ermee. 
 
Bak een half uur, verwijder dan het deksel en bak nog eens 15 minuten. Zet de  
oventemperatuur wat lager als het  brood te bruin wordt. Laat minstens een half uur 
afkoelen op een rooster alvorens aan te snijden. 
 
Eet smakelijk! 
 
Ook een gemakkelijk recept van een lekker gerecht? Stuur het ons toe voor plaatsing 
in de dorpskrant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: José v/d Helm 
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DE BOEKENRUBRIEK IN EEN ANDER JASJE  

Frans Brinkman las het boek Het verhaal van de kat die boeken wilde redden,  
geschreven door Sosuke Natsukawa. Helene Westerik interviewde hem hierover.  

Frans, wat is dit voor boek?  

Het is een bestseller in 20 landen uit de Japanse traditie. Een bijzondere traditie, met 
een verteltrant die niet zwaarwichtig is, en met de nodige afstand. Het is geen  
kinderboek, maar een boek voor alle mensen die houden van boeken.  

Het gaat over een dier, een mens, een boek; dat lijken mij drie belangrijke elementen 
van jouw leven! 

Precies, dat kan ik niet ontkennen! Het trok me aan omdat het ook leuk uitgeven is. 
Het gaat om de vraag wat wij doen met de grote hoeveelheid boeken die worden  
uitgegeven. Dat wordt heel goed beschreven aan de hand van vier mensen, drie  
mannen en een vrouw. De een sluit boeken op, de ander versnippert ze, de derde  
versjachert (verpatst) ze, en de vrouw benadert boeken heel negatief.  

Wat is de verhaallijn?  

Rintaro is een jongen in de 5
e
 klas van de middelbare school; hij woont bij zijn  

grootvader, maar die overlijdt plotseling. Daar is hij erg van onder de indruk.  
Hij kan wel bij een tante gaan wonen, maar hij blijft in het huis waar zijn opa ook een 
boekwinkel had. Dus hij blijft wonen bij de boeken. Maar, hij zal er wel wat mee  
moeten. Dan duikt er ineens een kat op, die blijkt te kunnen praten. En die kat gaat 
zich ermee bemoeien. Ik denk dat het een kat is, omdat de kat in de Japanse wereld 
een grotere rol heeft dan bij ons. In de loop van het verhaal komt er ook nog een  
klasgenootje van Rintaro bij, en zij worden verliefd op elkaar.  

Wat vind jij mooi aan dit boek? 

Dat de kat de jongen mee neemt in zijn denken. Door de samenspraak wordt de  
jongen gedwongen om zichzelf te uiten naar de buitenwereld toe. Hij kan zich op die 
manier een eigen mening vormen, namelijk dat de mensen verkeerd bezig zijn met 
boeken.  

De jongen en de kat gaan samen op reis door het huis, waar ze die drie mannen en 
die ene vrouw aantreffen, en telkens probeert de jongen hen ervan te overtuigen dat 
ze moeten stoppen met het vernietigen van de boeken. Bij de mannen lukt dat, maar 
bij de vrouw is het moeilijk. Zij blijf volhouden dat het lezen van boeken onzin is.  

Samenspraak met de kat helpt Rintaro om zich te uiten naar de buitenwereld toe;  
is die kat een soort innerlijke stem? 

Ja, want we gaan ervan uit dat een kat niet praat, maar toch helpt hij de jongen om 
zijn eigen mening te vormen en zijn doel te bereiken. 
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Rintaro wil de boeken bevrijden uit de handen van de vernietigers; waarom zijn  
boeken dan zo belangrijk?  
 
In het boek staat een hele mooie zin: ‘boeken bezitten een grote kracht’ en dat vind ik 
ook.  
 
Heeft elk boek dat?  
 
Ja, zeker. Je kunt zoveel leren van boeken, dingen die je nog niet wist, die je nog kunt 
ontdekken. In het boek staat nog een zin die ik mooi vind: ‘als er een moeilijk boek op 
je pad komt, is dat een kans.’ Zo zie ik dat ook: elk boek is een kans om te leren. Dat 
is het geschenk van boeken.  
 
Is dat de kern van dit boek?  
 
Ja, maar er is nog iets meer.  Dat is de 3

e
 zin die mij aanspreekt: ‘hart hebben voor je 

medemens, dat is wat boeken ons ten diepste kunnen leren.’ Daar sta ik volledig  
achter. Want in boeken worden gevoelens van mensen omschreven, die lijden, die 
verdrietig zijn, die lachen. Zo leren we harten van medemensen kennen. Mensen die 
herkenbaar zijn, maar ook mensen die leven in een andere wereld of cultuur.  
 
Hoop je dat dit boek mensen aanzet om meer te lezen?  
 
Jazeker, maar niet alleen dat het ze aanzet om te gaan lezen, maar ook dat ze de 
waarde van lezen gaan ontdekken. Het geschenk van lezen. Juist dit boek helpt daar 
bij; het is een mooi verhaal en het leest heel makkelijk.  
 
Tot slot, is er nog iets wat je wilt doorgeven? 
 
Over een dier, een mens en boeken – 
mooier kan het niet!  
F.B. 
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LEZEN EN VOORLEZEN (147) 
 
BOEKEN 
   
Naar aanleiding van het boek van Carry Slee, “Juf Braaksel en de geniale  
ontsnapping”, AMSTERDAM 2020. Het zou mij niet verbazen als jullie in de loop van 
de jaren wel (weer) eens iets van Carry Slee gelezen hebben. Ze werd in 1949 in 
Amsterdam geboren. Het schrijven van jeugdboeken ligt haar goed. Soms maakt ze 
een serie boeken met dezelfde hoofdpersoon. 
 
Juf Braaksel, in het boven vermelde boek is een mooi voorbeeld van zo’n  
serieverhaal. Deze hoofdpersoon is een bijzondere figuur. Zij is directrice van de  
basisschool  waar de kinderen van groep 6 onder leiding van juf Evi vallen.   
Juf Braaksel is niet aardig voor de kinderen van groep 6. Ze veroorzaakt problemen 
want vrienden en vriendinnen mogen niet bij elkaar in de klas. Er ontstaat een  
negatieve sfeer in de klas en het is net of juf Braaksel dat fijn vindt. Bovendien  
schakelt juf Braaksel onbetrouwbare vriendinnen in, die haar op een gemene manier 
willen helpen. Het zit er dik in dat de kinderen van groep 6 dit niet willen. Ze komen 
in verzet en bedenken plannen om juf Braaksel weg te werken uit school.  

Ze stellen een soort werkgroepje samen met Lotte, Daan, Sanne, Manon, Thijs en 
Zoë. Zo kunnen de kinderen elkaar helpen bij het maken en uitvoeren van hun  
plannen die er op gericht zijn de invloed van Braaksel te bestrijden. Toch valt het niet 
mee te winnen van de tegenpartij. Nadat er veel is gebeurd eindigt dit dikke boek in 
de 0-0 stand. Een nieuw deel? We kunnen dus vast nog een nieuw verhaal in deze 
serie verwachten denk ik.  

Misschien willen jullie nadenken over de vraag waarom juf Braaksel zo negatief op 
“haar” kinderen reageert.    

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS JANUARI 2021 

Maak gebruik van de inlever- en afhaalpunten of de 
online diensten  

Door de verlenging van de lockdown zijn de  
bibliotheken ook de komende weken gesloten. Inleveren en afhalen van boeken en 
andere materialen blijft wel mogelijk.  
 
Een overzicht van de inlever- en afhaalpunten en de openingstijden vind je op  
www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus 

__________________________________________________________________ 

WIST JE DAT.....  

Ik bezig ben met een kinderboek en deze begin van dit jaar uitkomt?  

Het gaat over de helende werking van energie  
Alles bestaat uit energie. Neem als voorbeeld de zon, die warmte uitstraalt.  
Je hebt energie nodig om je te kunnen bewegen en zo zijn er heel veel vormen van 
energie. Maar kun je dat ook voelen? En wat kun je ermee?  
En wat is eigenlijk zelfgenezend vermogen?   

In ‘Eefje en de magie van energie’ leert Eefje van haar oma en mama hoe dit werkt. 
Ook staan er leuke oefeningen in dit boek om het samen uit te proberen.  
Kan jij al met energie spelen?  

Eefje en de magie van energie is een leerzaam doe boek om samen met je kind 
kennis te maken met de helende werking van energie.  

  
Mijn naam is Anita Kemper en ik woon in Odoorn.  
Drie jaar geleden ben ik begonnen met schrijven en er zijn inmiddels een paar 
mooie verhalen ontstaan. Samen met 
uitgeverij ForWorth maken we er mooi 
boek van.  
 
Wil je de vorderingen volgen?   
Kijk dan op mijn Facebookpagina:  
Creazinnig. 
 
Creatieve groeten Anita Kemper  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 

Odoorn 1920 Hammeer.  

Schaatsen achter smederij van Jan van Gerner.  

Middenachter de boerderij van de familie Hofsteenge, nu van de familie  

Akkerman, aan de Torenweg. 


