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31e jaargang no. 10 

Juni 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 14 juli  10.00 uur Helene Westerik 
Zondag 11 augustus 10.00 uur Helene Westerik  
Zondag 8 september 10.00 uur Menzo Rappoldt 
 
DORPSAGENDA 
 
Zondag 30 juni  15.00 uur Afsluitend concert ODO op het plein 
4 t/m 7 juli     De Heeren van Oderen (voor meer info, zie  
      pagina 18 en 19 in het boekje 
Donderdag 4 juli   17.45 uur Oringer kids 2 daagse 
Vrijdag 5 juli   17.45 uur Oringer kids 2 daagse 
Maandag 29 juli  14.00 uur Tablet café, bibliotheek 
Maandag 28 augustus 14.00 uur Tablet café, bibliotheek 
Woensdag 28 augustus 19.30 uur Volkszang, Boshof   
Zaterdag 14 september 20.00 uur B.J. Hegen Blues Band in de Oringer Kerk 
Woensdag 25 september 19.30 uur Volkszang, Boshof 
   
AFVALKALENDER 
 
Dinsdag 25 juni plastic, 2 juli restafval, 9 juli gft, 16 juli plastic, 20 juli oud papier,  
23 juli restafval, 30 juli gft, 6 augustus plastic, 13 augustus restafval, 20 augustus gft,  
24 augustus oud papier, 27 augustus plastic, 3 september restafval, 10 september 
gft, 17 september plastic, 24 september restafval, 28 september oud papier. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het laatste boekje van dit redactiejaar ligt voor u en we kijken terug op weer een  
interessant jaar. Aardig is dat u als lezer o.a. graag reageert op de rubriek ‘Ra ra wat 
is dit’ met leuke mailtjes. In het nieuwe redactiejaar proberen we het voor u weer net 
zo aantrekkelijk te maken, al zal een vaste rubriek voor het komende jaar een andere 
invulling krijgen. 

Recentelijk hebben meerdere jonge dorpsgenoten met vreugde hun tas met vlag   
mogen uithangen: gefeliciteerd! En nu op naar een mooie zomer. Dat zal vast lukken 
met zowel de vakantie als de Heeren van Oderen in het vooruitzicht. Gezien de  
programmering wordt dit inmiddels vertrouwde evenement vast weer een feestelijke 
en aangename happening met genoeg te happen en te ‘happen’. 

Wij wensen iedereen een hele mooie vakantieperiode toe. 

Conny van der Bent 

 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 25 september 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 14 september 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 
 

12 juni - Lotte Kraster, dochter van Amber Kraster-ter Veen & Alex Kraster 
 

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 
 
LAATSTE 
 
“Ach”, zegt de voorzitter van de redactie. “Echt?” zegt junior 1. “Weet je het zeker?” 
vraagt wederhelft. En ach, ja echt en nee ik weet het niet zeker, maar toch stop ik even 
met (schriftelijk) mekkeren. 
De laatste tijd ging het wat moeizaam en vond ik mezelf niet grappig meer. Een aantal 
keren heb ik zelfs iets aangeleverd waar ik niet achter stond en me ongemakkelijk over 
voelde. “Heb je haar weer, met die wederhelft en junior 1 en 2” dacht ik soms.  
Vandaar nu deze pauze om even op te laden. 
 
Gelukkig laat de redactie de deur openstaan en daar ben ik blij mee. Want ik weet  
zeker dat ik het ga missen. Allereerst natuurlijk de complimenten en opmerkingen van 
de lezers. Maar ook het mekkeren zelf. Want niets lucht zo lekker op als mekkeren. 
Bijvoorbeeld wanneer junior 1 veel te harde muziek draait op z’n kamer die oogt als 
een zwervershol. Of wanneer junior 2 de hele dag als een smoezelige zombie achter 
z’n spelcomputer zit te gamen. Of wanneer wederhelft commentaar heeft op het  
vrouwenvoetbal, of moppert over… ach, eigenlijk stof genoeg.  
 
Maar voor nu dus heel even pauze.  
Bedankt voor het lezen en graag tot later! 
 
Bianca 
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DRENTSE WANDEL 4-DAAGSE ODOORN 

Hemelvaartsdag vormt traditioneel de start van de Drentse Wandel 4-daagse in 
Odoorn. Deelnemers kunnen per dag schakelen tussen de verschillende afstanden.  
Er zijn routes van 10, 15, 20, 30 en 40 kilometer. Mensen kunnen één of meerdere 
dagen meelopen. Het is dus voor elk wat wils en ik trek de stoute schoenen aan.  

Goed getrainde langeafstandswandelaars halen hun hart op met de Kennedymars die 
bovendien te combineren is met de andere dagen. Je loopt de eerste 40 kilometer      
’s nachts, waarna je het tweede deel van de mars aansluit bij de Drentse Wandel  
4-daagse. Mocht je de smaak te pakken hebben gekregen, dan kun je er nog drie 
etappes van de vierdaagse aan vast plakken. De zogenaamde Kennedymars Plus.  
In totaal dus 200 km.  

De wandelaars waarderen deze 4-daagse vooral om de prachtige omgeving.  
Je wandelt door een uniek gebied in Europa: de Hondsrug. Dit gebied is in de  
voorlaatste ijstijd ontstaan. Volgens een deelnemer die ik woensdagavond bij  
inschrijving bewonderde om de prestatie die geleverd gaat worden, kan iedereen het: 
“Ik ook, het zit gewoon tussen m’n oren”. Ik vertrouw het niet helemaal en schrijf me in 
voor de veilige 15 en 20 km. Vorig jaar tijdens mijn gebruikelijke ommetjes in en om 
Odoorn, wandelde ik tegen de DW4D op en besloot clandestien aan te sluiten.  
Dat bleek niet de route van de veilige 15 km. Wist ik veel. Bij thuiskomst de eerste paar 
uur uit mij geen geluid. Een jaar verder en volledig hersteld schrijf ik me enthousiast  
en legaal in.  

De DW4D is een internationale aangelegenheid; ik spot mensen uit België, Friesland 
en Groningen. De vlaggetjes en stickers wapperen en pronken vrolijk aan de tassen en 
jassen. Ik zie mensen met stokjes in hun handen. Het blijken zogenaamde  
wandelstokjes, tegen dikke vingers tijdens 
het wandelen. Verfrollers voldoen ook,  
aldus een wandelaar. Hmm…ik doe de test 
tegen dikke vingers met minimalistische 
hunebedjes en ja, dat werkt ook. 
De stempelposten onderweg hebben zich 
flink uitgesloofd om de wandelaars naast 
een stempel te voorzien van allerlei lekkers, 
want wie ver wandelt moet goed eten en … 
drinken. En ook bij de start/finish in en om 
het dorpshuis ’t Klankholt ontbrak het de 
wandelaars aan niets. Met de brand op mijn 
neus en in mijn voeten kom ik na de vierde 
en laatste dag tot de conclusie dat ook de 
31

e
 DW4D Odoorn een geslaagde,  

gezellige en sportieve 4-daagse was.  

Een wandelaar uut Odoorn 
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Stoere boswandeling in Odoorn! 

2,5 km en 5 km 

 

Ben jij die stoere jongen of meid die het leuk vindt om het bos te ontdekken?  
En een paar leuke activiteiten te gaan doen? 

Loop dan donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli mee met de Oringer Kids 2 daagse! 

Vrijdag een feestelijke binnenkomst met leuke muziek, springkussens, medaille en een 
ijsje! 

Voor alle kinderen van 3 t/m 15 jaar. 

Opgave voor 1 juli via mail;  

Vertrek tussen 17.45 – 18.00 uur, vanaf de feesttent  
Heeren van Oderen, Geerskampweg 
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SIVO REVISITED 

Deze ietwat vreemde titel schoot mij onlangs op een 
bijzonder moment te binnen. 

Aan het einde van de uitvaartplechtigheid van de 
(schoon)moeder van Roelie en Jan  Wierenga in de 
prachtige kerk van IJhorst, aan de even prachtige 
boorden van de Reest, klonk als laatste muziekstuk 
de SIVO-hymne. 

Als aanwezige Oringers klonk ons dit als zeer       
indrukwekkend en ook ontroerend in de oren. Wij wisten dat de ouders van Roelie  
zeer trouwe bezoekers van het SIVO waren, bij mijn weten hebben ze geen aflevering 
gemist.  

Zelfs in een jaar waarin Jan en Roelie zelf op vakantie waren, kwamen opa en oma 
(zoals wij ze ook noemden) gewoon naar Odoorn om het gehele SIVO-festival mee te 
maken. Zij deden elk jaar iedere dag volop mee, met als hoogtepunt het bezoek aan 
het dagelijkse gala. 

Om dan na jaren toch weer de tune te horen is toch wel heel bijzonder, het geeft  
volgens mij vooral aan dat het SIVO voor waarschijnlijk heel veel mensen een heel 
belangrijke rol heeft gespeeld. 

In de discussie of het SIVO terecht opgehouden is te bestaan, ga ik me niet mengen. 

We mogen als Oringers wél trots zijn op het feit dat het SIVO erg veel heeft  
betekend!!! 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Zondag                                                                                 Foto’s: Hettie Klein 
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  ROLSTOEL WANDELVIERDAAGSE PAASBERGEN 2019 3 – 4 - 5 – 6  Juni 

Dit jaar voor het eerst als vrijwilliger aanwezig geweest. Alle dagen bij de  
rolstoelvierdaagse en dat was me toch een feestje. De eerste 3 dagen heb ik bij  
de stempelpost gestaan, en de laatste dag meegelopen met een bewoner in een 
rolstoel. 

Dag1 

Iedereen kwam weer langzaam binnen stromen zowel bewoners van  
woonwijkcentrum de Paasbergen maar ook externe wandelaars deden weer mee. 
Zo was er een groep van Huize Odoorn, Zuidermarke, Ellertsvelt, Veltman stichting 
uit Weiteveen, en van Mytylschool de Springplank uit Emmen.  
Terwijl de wandelaars en begeleiders zich verzamelden, gingen wij met 3 personen 
op pad. Naar het SIVO-terrein in Odoorn om alles klaar te zetten voor de  
stempelpost. Een busje bracht alle spullen die we nodig hadden en ook  
verzorgingsmateriaal en drinken voor de wandelaars. Meer dan 230 personen  
kwamen bij de stempelpost. Daar kregen we een demonstratie volksdansen te zien 
van de Schoapen - Dansers uit Exloo. Een dame van de Volksdansgroep vertelde 
over de kleding die ze droegen, en welke betekenis het had. E deze dag dansen ze 
in zondagse kleding. Onder het vertellen demonstreerde de groep de kleding. Mooie 
dansjes hebben we gezien, en sommige wandelaars kregen zin om ook even een 
dansje te maken. Daarna gingen de wandelaars hun route vervolgen om weer terug 
te keren bij de Paasbergen daar werden ze ontvangen met een lekker waterijsje.  

En was de 1
e
 wandeldag  

ten einde. 
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 Dag 2 

De dag begon weer met hemels mooi weer, terwijl de wandelaars aan een mooie  
wandelroute begonnen, arriveerden wij bij het voetbalveld in Odoorn, waar ze al klaar 
stonden met koffie voor ons. Het was al een drukte van belang. De Vliegergroep uit 
Radewijk was druk bezig om alles gereed te maken voor een vliegershow voor alle 
wandelaars. Ik kan je vertellen dat ze hele mooie vliegers bij zich hadden in allerlei 
varianten. Vrolijke koeien, een super grote dolfijn, octopussen, enz. ze hadden rondom 
het demonstratieveld alles mooi versierd met allerlei vliegers. Ook hier werd van alles 
uitgelegd en was er een prachtige vliegershow. Zo gaaf, dat was weer genieten. De 
dorst werd ook even weer gelest en natuurlijk werd er gestempeld, en na dit spektakel 
ging de wandelroute weer naar de Paasbergen.  
 
Daar kregen ze opnieuw een ijsje en kon je een hamburger of een braadworst kopen. 
Nou dat ging er wel in. 
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  Dag 3  

Vandaag liep RTV Drenthe mee met de Paasbergen en stonden we met de  
stempelpost aan de Borgerderweg 20 bij 
de Familie Eerenstein waar ze na een 
mooie wandelroute de Alpaca's konden 
bewonderen en niet alleen dat. Ze kregen 
ook uitleg over de alpaca's. Dat ze  
brokjes eten en heel weinig gras. Dat ze 
alleen maar spugen als ze zich niet  
prettig voelen en dan meestal op elkaar zo 
van “ho jij komt te dichtbij even uit mijn 
buurt blijven”. Op mensen spugen ze 
meestal niet. Ze hebben alleen maar een 
ondergebit en de tanden staan schuin naar 

voren en zijn best lang als ze te lang worden dan worden deze geschaafd en gevijld, 
want anders kunnen ze niet meer eten. Er waren ook platoor-konijntjes en 2 Duitse  
Reuzen die wel 15 kilo kunnen wegen. Echt joekels dus. Daarentegen waren er ook 
piepkleine kipjes. Ook dit vonden de mensen erg leuk om te bekijken. en natuurlijk 
was er weer volop drinken vandaag in wel 5 smaken, keuze zat hahahaha. De  
verkeersregelaars zorgden dat alles weer in goede banen verliep op de terugweg. 
Wat leuk is om te vermelden dat al deze dagen ook een klein hondje van één van de  
paasbergen-bewoners mee wandelt, en die heeft het erg naar zijn zin.  
 
Iedereen die mee wandelt ook al is het één dag krijgt op de laatste dag een medaille 
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Dag 4 tevens laatste dag  

Bij de Paasbergen werd iedereen vanmorgen begroet bij de ingang met muziek van  
Toet en Bloaslust een Orkest uit Slagharen, dat was een mooi en gezellig begin.  
Nadat we allemaal verzameld waren in de hal, heette Nichon Katoele ons van harte 
welkom. Daarna riep Grietje de namen op van de deelnemers en de begeleiders die 
erbij hoorden, en ging de lange stoet naar buiten, daar speelde het Toet en Bloaslust 
orkest nog even lustig totdat alles aanwezig was en we aan de wandeltocht  
begonnen. De stemming was weer opperbest. We hadden een mooie route over 
fietspaden door de nieuwbouw aan beide kanten van Odoorn. De verkeersregelaars 
zorgden dat alles heel soepel verliep en hielpen bij het oversteken, petje af hoor.  

De bestemming was Restaurant Boshof waar we werden ontvangen met een  
cornetto, dat was even smikkelen. Allemaal even stempelen voor de laatste keer en 
ook ik kreeg een stempelkaart. Het Toet en Bloas orkest bracht gezellige muziek ten 
gehore, en er werd gedanst door sommige deelnemers, ja ook met rolstoel. Na dit 
gezellig onthaal gingen we via een andere nieuwbouw, looppaden en fietspaden  
terug naar de paasbergen. Daar was de blaaskapel weer om ons te begroeten en 
alle wandelaars kregen hun dik verdiende medaille en verder kreeg iedereen een 
lunchpakket. Verzorgd door de Paasbergen. Een prachtige afsluiting op deze laatste 
dag. We hebben gelachen, gedanst, gebabbeld, gezwaaid en veel gezien deze  
4 dagen en vooral blije gezichten om ons heen gehad. Een hele relaxte sfeer,  

Ben blij dat ik deze vier dagen erbij was. 

Een compliment voor de organisatie en alle vrijwilligers, familie en vrienden van de 
wandelaars. Jullie hebben hen 4 onvergetelijke dagen bezorgd. De data voor  
volgend jaar zijn 8-9-10-11 juni en ben dan graag weer van de partij. Zo mooi dit, dat 
wil je niet missen.  

Harmke Weinans vrijwilliger bij de Paasbergen 
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AANVULLING DODENHERDENKING 

Jan Geerts attendeerde ons erop dat de joden die in de Tweede Wereldoorlog werden 
weggevoerd niet in het dorp Odoorn woonden, maar wel in de gemeente. Om precies 
te zijn: in Valthermond. Daar ligt inmiddels in de Kavelingen al een 'Stolperstein' voor 
Schoontje Israëls. Voor de eveneens genoemde familie Leezer worden daar  
waarschijnlijk in 2020 ook vijf stenen gelegd. De Historische vereniging Carspel  
Oderen heeft dit samen met Valthermond in behandeling.  

Overigens waren twee van de vijf mensen op het monument aan De Boshof afkomstig 
uit de plaats Odoorn: gemeenteambtenaar Andries Diepenbrug en gemeentearchitect 
Johannes Schoenmaker. Albert Stevens en Wessel Jan Knot kwamen uit Exloo.  
Albertus Zefat was landbouwer en kippenboer in de buurt van het Valtherbos en zal als 
woonplaats Valthe hebben gehad.  

Aldus diverse bronnen op internet. 

Jan Ottens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van o.b.s. De Weiert bij de overdracht van het monument. (Eigen foto). 
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PODIUM ODOORN: DE B.J.  HEGEN BLUES BAND  
 
De legendarische B.J. Hegen Blues Band is een band die het 
programma vult met authentieke gepolijste Chicago Blues. 
Leider van de band is B.J. Hegen. Eind jaren 70 richtte de  
Annenaar de band op, die nu 38 jaar bestaat. B.J.Hegen mag 
zeker in het noorden van het land een evenknie genoemd 
worden van bluescoryfeeën, zoals Harry Muskee en Fred Reining. Ook heeft hij met 
grote muzikanten op het podium gestaan. Zo speelde hij met zijn band in het  
voorprogramma van B.B. King. De band bestaat naast B.J. Hegen (zang, gitaar en 
bluesharp) uit Jan Warntjes piano, Frans Tobben bas, en Henk van der Veen drums. 
Jan en B.J. zijn samen de mannen van het eerste uur. Jan is een begenadigd  
toetsenist en vormt met zijn gedegen en creatief pianospel, waarbij ook zijn Boogie 
Woogie verleden regelmatig om de hoek komt kijken, een belangrijk onderdeel van 
de band. Frans Tobben is een pijler waar de rest op steunt. Met gedegen basspel 
neemt hij de band bij de hand en leidt ze strak door de te spelen nummers.  
Drummer Henk de jongste telg van de band maakt het geheel compleet. Met zeer 
strak drumwerk zonder allerlei randverschijnselen onderstreept hij waar de band voor 
staat namelijk de authentieke blues. Het kenmerk van de band is dat de leden elkaar 
de ruimte geven om te laten horen waar ze goed in zijn, maar waar het  
saamhorigheidsgevoel en het plezier in het spel de boventoon voert. 
Voor meer info kijk op Facebook B.J. Hegen Bluesband. 
 
De B.J. Hegen bluesband treedt op Zaterdag 14 september 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 eind  
augustus bij SIMA drogisterij 

Kaarten in de voorverkoop kunnen nu al besteld worden via de website 
www.sokc.nl, via de mail h.klein@sokc.nl  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sokc.nl/
mailto:h.klein@sokc.nl


13 

 

1 JUNI - OPENING VAN DE EXPOSITIE VAN DE SCHILDERSGROEP EXLOO 

_____________________________________________________________________ 
 
OPBRENGST EPILEPSIEFONDS 

De collectanten van het Epilepsiefonds hebben in de week van 3 t/m 8 juni weer  
gecollecteerd. 

Er is weer een mooi bedrag bij elkaar gecollecteerd namelijk € 766,28.  
Namens het Epilepsiefonds en de collectanten: hartelijk bedankt allemaal voor uw gift! 

Ria Eding, juni 2019 
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EIKENPROCESSIERUPS 

Het zal velen van u inmiddels opgevallen zijn, met rood-witte linten hebben  
medewerkers van de Gemeente heel wat eikenbomen in het dorp gemarkeerd.  
 
De Gemeente vermeldde op 12 juni jl. hierover op hun website het volgende: 
 
De eikenprocessierups is weer actief in de gemeente Borger-Odoorn.  
Nesten die ontstaan in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom worden door 
ons in kaart gebracht en verwijderd. Treft u de eikenprocessierups aan op uw eigen 
terrein?  
Wij adviseren om de rupsen niet zelf weg te halen, maar een deskundig bedrijf in te 
huren. Nesten buiten de bebouwde kom halen we weg als dat bij ons gemeld wordt. 
De eikenprocessierups komt van mei tot en met augustus voor.  
Eikenprocessierupsen lopen in een lange rij (processie) achter elkaar aan op en rond 
eikenbomen. Van de brandharen van de rups kunt u last krijgen, de brandharen zijn 
niet zichtbaar met het blote oog. De gewone haren wel. Wat kan ik doen tegen de 
klachten? Verwijder de brandharen door deze met plakband van de huid te halen. 
Spoel de huid en de ogen met voldoende lauw water. Was besmette kleding heel 
grondig op 60°C. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot twee  
weken vanzelf. Zijn de klachten ernstiger of gaan ze niet weg, neem dan contact op 
met uw huisarts of met GGD Drenthe.  
Op www.ggddrenthe.nl vindt u meer informatie. 

Voor wat meer informatie, heb ik Wikipedia geraadpleegd. Daarin wordt –  
zie navolgende tekst – het volgende vermeld: 

 

 

 

 

 

 

foto: Pixabay 
 
‘De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder of  
eikenprocessierupsvlinder (Thaumetopoea processionea), een nachtvlinder uit de 
familie tandvlinders (Notodontidae), onderfamilie processievlinders 
(Thaumetopoeinae). De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, is algemeen in 
België en sinds 1990 wordt hij ook in Nederland steeds algemener. De rups heeft 
voor de mens gevaarlijke brandharen en vertoont herhaaldelijk getalsmatig pieken in 
aanwezigheid, waardoor ze als een plaaginsect wordt beschouwd.’ 
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KENMERKEN 

Gedurende de winter overwintert de rups als pop in de bodem nabij een eik. Nadat 
uit de pop de vlinder te voorschijn komt gaat deze naar de top van een boom om, na 
te hebben gepaard, bij het jonge blad haar eitjes te leggen. De larve die hier uitkomt 
is een blad-vretende rups die, zoals de naam al zegt, vooral op eiken voorkomt.  
In Nederland en Vlaanderen ontwikkelt de rups zich steeds vaker in zulke grote  
aantallen dat van een plaag gesproken kan worden. De processierups zit vooral in 
gesponnen nesten aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in lanen en  
parken. De nesten bestaan uit een dicht spinsel met vervellingshuidjes, brandharen 
en uitwerpselen.De bruingrijze eikenprocessievlinder, een nachtvlinder met donkere 
dwarslijnen, vliegt tot begin september. 

BRANDHAREN 
 
De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. 
Het lichaam van de rups is bedekt met lange, witte haren die op roodachtige wratten 
staan ingeplant (dit zijn niet de brandharen). De brandharen (setae) zijn ongeveer 
0,2 tot 0,3 millimeter lang, zijn pijlvormig en hebben weerhaakjes. De haren, die bij 
een bedreiging worden afgeschoten, kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de 
luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een 
op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen 
verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de  
brandharen. In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk 
braken, duizeligheid en koorts. 

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de 
brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact 
komen met wandelaars of fietsers. De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot 
eind juni op de rupsen. De haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de 
nesten, die aan de stammen en dikke takken hangen, aanwezig. Na jaren kunnen 
deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. Ook andere dieren, met name 
honden, kunnen last hebben van de brandharen van de rups. 

LEVENSCYCLUS 
 
De eitjes komen in april of mei uit, tegelijk met de eerste bladeren van de 
waardplant, de eik. De rupsen zijn dan oranjeachtig gekleurd. De kleur van de 
rupsen verandert in een grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. Na de derde vervelling 
krijgen de rupsen de donkere brandharen op de rug. De rupsen zijn tot 3,5 cm lang. 
De rupsen vervellen zes of zeven keer voordat ze in een onopvallende nachtvlinder 
veranderen. Begin september zetten de vrouwtjesvlinders hun eitjes af in de toppen 
van eikenbomen. Natuurlijke vijanden van de rups zijn onder andere sluipwespen, 
sluipvliegen en de koolmees. Ook een kever, de grote poppenrover, is een 
natuurlijke vijand. Deze kever is echter sinds de jaren 1950 in Nederland niet meer 
aangetroffen. 

                Zie volgende bladzijde 
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BESTRIJDING 
 
Natuurlijke predatoren nemen een deel van de bestrijding voor hun rekening.  
Vastgesteld is dat de koolmees graag eikenprocessierupsen en zelfs poppen ervan 
eet. Op meerdere plaatsen zijn in Nederland sinds 2015 op risicoplaatsen grootschalig 
mezennestkastjes opgehangen om de aanwezigheid van deze vogels te stimuleren. 
Door vroegtijdig ingrijpen kan soms een plaag worden voorkomen. Dit gebeurt door 
een biologisch of chemisch bestrijdingsmiddel te spuiten in de toppen van eikenbomen 
waar nesten van de rups zijn aangetroffen. 

Een andere manier van bestrijding is het wegzuigen van de rupsen, waarna ze direct  
of later bij een temperatuur van minimaal 600 graden Celsius worden verbrand tot as. 
Ook mogen opgezogen rupsen op een veilige plaats worden begraven, de plek dient 
dan gedurende acht jaar onaangeroerd te blijven. Zuigen wordt vooral toegepast om 
geen andere vlindersoorten te treffen, wat met name bij gebruik van gif wel het geval 
is. Bestrijding is specialistisch werk waarvoor daartoe gecertificeerde bedrijven worden 
ingezet. 

Deze tekst is uitgebreid overgenomen, omdat het best interessant is om te weten hoe 
we nu aan ‘die beestjes’ komen én hoe we er vanaf komen. Intussen heeft de  
Gemeente al heel wat bomen behandeld. Hopelijk zijn bij het uitkomen van dit boekje 
alle eikenprocessierupsen vakkundig de spreekwoordelijke nek omgedraaid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Conny van der Bent 
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ODE AAN DE PAPIEROPHALERS 

Een keer in de strak vijf weken 
Stapels dozen aan de straat 
Zak erover als het regent 
Of gewoon zoals ie gaat. 

Natte kranten wegen lood 
Lijkt me zo … je moet ’t maar sjouwen 
Daaraan heb ik een ‘broertje dood’ 
Je moet er wel van houwen. 

En weet je wat, die mensen zijn er 
Man of vrouw/oud ijzer-om-lood 
Die door weer en wind meerijden 
Met die ‘prullenbak-in-het-groot’. 

Met het goede doel voor ogen 
Vergeven zij grif hun vrije tijd 
Doe stoepen met oud papier overstelpen 
Waardoor school of ODO wordt verblijdt. 

Een bedankje is vast aardig 
Ook al vraagt men daarom niet 
Al is ’t papier en karton overbodig 
Jullie ophaalwerk beslist niet! 

Vouw in gedachten een mooi hoedje 
Van schoon papier wel te verstaan 
Vanaf de stoeprand een ‘hé, dank je’ 
Als jullie weer door de straten gaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Conny van der Bent 
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DE 4
e
 EDITIE VAN DE HEREN VAN ODEREN STAAT VOOR DE DEUR 

Hét weekend van Odoorn! Van 4 t/m 7 juli a.s. is het weer zover, dan is het tijd voor 
de 4

e
 editie.       

 
Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar het Darttoernooi weer gehouden op  
donderdagavond. Op vrijdagavond gaat het dak er weer af tijdens de Hollandse 
avond waarbij Ronnie Ruysdael, “koning van de polonaise”, zijn hits als “Dans je de 
hele nacht met mij”, “Zwemmen zonder slip” en “Eet veel bananen” ten gehore zal 
brengen. Maar Ronnie is niet alleen. Daniël Oostra, René Becker en DJ Danny Blom 
maken deze avond compleet. De Nacht van Odoorn houden we er in.  

Dit jaar komt de band “Legends” naar Odoorn. “Legends” is de meest energieke  
liveband van Nederland. Deze 5 heavy hitters krijgen ieder festival, feesttent of ander 
event aan het springen. Met de vetste mash-ups en medleys zet Legends in hoog 
tempo een weergaloos muziekspektakel weg. Vette licht- en special effecten blazen 
de tent volledig op. Maar deze band is ook niet alleen! DJ & Tony/Sonny Wilson 
gaan ons verrassen met een spectaculaire show. Dit wil je niet missen.  
 
De zaterdag en zondag middagen met gratis toegang, worden weer groot feest voor 
het hele gezin. Het kinderspeelplein met o.a. mega zandbak en zweefmolen zorgen 
weer voor voldoende vertier. Maar…. op zaterdagmiddag is er ook de onvergetelijke 
Graffiti workshop! Deze middagen is er Live muziek op het vlonderterras.  

Op zaterdag komen The Acoustic Chiefs en op zondag Suzanne en Linda  
Kannegieter (winnaar Drèents Liedtiesfestival) en Erik van Klinken. Kortom lekker 
dikdakken waarbij u ook kunt meegenieten van de Tex Mex Fiesta met o.a. Taco’s 
en Tortilla’s op de zaterdag.  

Op zondagmiddag steken we de BBQ aan. Nieuw is dit jaar de Oringer Kids 2  
Daagse op de donderdag- en vrijdagavond.  
De leuke wandeling voor ouders met kinderen zal plaatsvinden in de mooie bossen 
rondom Odoorn. Vrijdagavond sluiten we feestelijk af bij de tent.   

Op zaterdagmiddag kunt u het NK Timbersports weer aanschouwen. Met diverse 
demo’s en onderdelen als boomstam doorzagen en stamstuk doorhakken strijden 
echte houthakkers om de titel ‘HOUTHAKKER 2019’.Dit krachtspektakel start om 
13.00 uur. Tot slot zal Dansstudio MK Beats op de zondagmiddag vanaf 13.00 uur 
de show stelen. Kortom, ook dit jaar is er weer genoeg te doen, dus kom ook  
gezellig langs met de hele familie, de buren en/of je vrienden!  

Het wordt een machtig mooi feest! 

Info: www.heerenvanoderen.nl 
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___________________________________________________________________ 
 
HEJ ‘T AL HEURD DAT ...  

... de Oringer ornithologen T.Z., J.W. en J.C.K. 
de vogelhut ofhuurd hadden in Oranje? 

Oranje is dat dörpie waor een vrouw veur die 
‘dikke BMW’ liggen gung in oktober 2015. 

Ondanks dat een drokdoende vrijwilliger heur 
het oetzicht op de netuur belemmerde, hebt zie 
van een paar exemplaren toch helderop  
genieten kund: van de gekraagde schoemkop en 
de pimpelmees. 
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NIEUWSBRIEF O.B.S. DE WEIERT 
 
Muzieklessen:  
 
Uniek aanbod! Dankzij de subsidie worden we ook in 
staat gesteld om te kunnen samenwerken met  
muziekvereniging ODO. Juf Ingrid van der Klei  
(docent dwarsfluit en dirigent van het jeugdorkest) komt 
in de groepen 5, 6 en 7 een muziekles over het  
harmonieorkest geven. Hiermee probeert zij de kinderen 
enthousiast te maken voor blaasinstrumenten. Door een 
mooi aanbod van ODO, in combinatie met een bijdrage 
vanuit onze subsidie, kunnen de kinderen uit deze groepen tien proeflessen  
(20 minuten privéles) volgen voor slechts € 25,00! De kinderen krijgen hiervoor een 
aanmeldformulier mee naar huis, na de algemene les in de klas. We hopen dat veel 
kinderen hiervoor interesse zullen hebben. Neem alvast een kijkje op de website van 
muziekschool ODO  

Zwemwedstrijd groepen 6,7 en 8: 
 
Op maandag 1 juli zijn er zwemwedstrijden voor de groepen 6,7 en 8. De kinderen 
strijden met een eigen gekozen slag individueel om een medaille en sluiten de dag af 
met een estafette. Deze wedstrijden duren de hele middag, tot naar schatting 16.30 
uur. Hoewel dit grotendeels buiten de lestijden valt, willen we heel graag met alle 
kinderen aan deze wedstrijden meedoen.  
 
Mocht uw kind onverhoopt niet kunnen op deze middag, wilt u dit dan tijdig laten  
weten? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bron tekeningen: Pixabay 
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BERT EN HARALD OP PAD 

 

We zijn nu al bij een aantal verenigingen geweest en mee gedaan aan een aantal 

activiteiten. Vorige week nog bij de dames van “het nieuwe bewegen”. Daarover nog 

even het volgende. We dienen voor de volledigheid nog even te vermelden dat deze 

activiteit valt onder het ‘powerwalken”, en dat is toch zeker meer dan zomaar wat 

bewegen. Ere wie ere toekomt.  

 

We worden overal zeer vriendelijk ontvangen door enthousiaste mensen. Daarvoor 

hartelijke dank. We leren een heel ander deel van Odoorn kennen. We gaan hier dan 

ook het volgende seizoen gewoon mee door. Zo gaan we in ieder geval nog dansen en 

zingen. Duidelijk niet onze sterkste kant, maar we gaan er voor!   

 

Mocht u het ook leuk vinden dat we ook een keer bij uw vereniging en/ activiteit langs 

komen horen we dat graag. We doen graag met van alles mee en schrijven er dan een 

stukje over hier in de Dorpskrant. 

_____________________________________________________________________ 

 

PODIUM BIJ DE KERK IN AANBOUW
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NIEUWE INWONERS VAN ODOORN 

De redactie van de dorpskrant vroeg mij eens te beschrijven hoe dat nu is, als je 
nieuw bent in Odoorn. Mijn vrouw en ik wonen hier sinds begin januari en ik moet  
zeggen, naar volle tevredenheid. Vanaf het begin viel het ons op dat het erg  
gemakkelijk is om contact met de inwoners te maken.  

Onze eerste kennismaking met Odoorn was meteen goed. We bekeken een huis dat 
te huur stond. Onze toekomstige buurvrouw was in de voortuin aan het schoffelen en 
nodigde ons na wat heen en weer gepraat uit om even bij haar binnen te kijken. Wat 
we zagen beviel. 

Het huis werd ons toegewezen en voor een bezichtiging werden we doorverwezen 
naar de buurman die de sleutel van de vorige bewoners had. De man bleek een  
gemakkelijke prater en binnen een half uur wisten we meer van hem dan van onze 
jonge buren in Assen waar we al drie jaar naast hadden gewoond. 

Deze man voorzag ons de daarop volgende maanden van allerlei nuttig gereedschap 
voor de klussen die ik moest uitvoeren. Een plintenschaar bijvoorbeeld. Een lange 
ladder. Een takkenzaag. Over takken gesproken: toen ik de overleden coniferenheg 
wilde verwijderen, werd mij de hulp van een andere buurman aanbevolen. De man in 
kwestie bleek onmiddellijk bereid de helpende hand te bieden. Hij werkte als een  
jongkerel en ik was oprecht verbaasd toen hij tussen neus en lippen door vertelde dat 
hij al 83 jaar was. Vanaf dat moment was ik zuinig op hem. 

Voor ons biedt het dorp voldoende verstrooiing. Om eens een beetje te zien welke 
mensen er nog meer in het dorp wonen, zijn we naar een uitvoering van het toneelstuk 
'Met de kont in de botter' door Toneelvereniging De Heidebloem geweest. Een roker 
vertelde ons buiten dat we pech hadden, het was uitverkocht. Ah! Maar wij hadden 
kaarten gekocht in de voorverkoop. De zaal was inderdaad afgeladen vol en de  
mensen hebben veel plezier gehad. Helaas hebben wij bij de verloting niets  
gewonnen. Dat zou ook al te mooi zijn geweest. Maar we waren amper vijf minuten 
binnen of mijn vrouw had al een uitnodiging op zak voor Vrouwen van Nu. De vrouw 
van de uitnodiging kan ik melden dat ze die nog in beraad heeft.  

Een maand later was het concert van popkoor The Decibelles ook al uitverkocht. Door 
een gelukkig toeval, iemand bleek verhinderd, kregen we toch kaartjes in handen. In 
de kerk was het droog en warm en het koor en de eigen solisten zongen als kanaries. 
Speciale gastsoliste was countryzangeres Froukje Johannes. Enkele andere 
concerten moesten wij door verplichtingen elders laten schieten, maar ik zie al uit naar 
het optreden van de B.J. Hegen Bluesband in september. 
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Het is wel erg jammer dat SIVO niet meer in Odoorn is. Als ik het zo hoor hebben heel 
veel inwoners een bijdrage geleverd aan de organisatie. Er moeten kaartjes verkocht 
worden, verkeer geregeld, publiciteit gemaakt, podia opgebouwd en afgebroken: er 
komt heel wat bij kijken. Natuurlijk ook het huisvesten van de deelnemende 
dansgroepen in logeerkamertjes. Van alle kanten hoorde ik spannende verhalen over 
de feesten die tot diep in de nacht duurden. Nu mag Orvelte er wat van proberen te 
maken.  

Kort nadat we het huis hadden geaccepteerd, viel de dorpskrant in de brievenbus. Met 
aankondigingen van evenementen als Sinterklaas, die op  5 december te paard 
cadeautjes rondbrengt. Wat is dat leuk zeg! In dat eerste nummer stonden ook foto's 
van kinderen die met lampions aan de deur stonden om liedjes voor Sint Maarten te 
zingen. Inmiddels zijn wij erachter dat er nog meer mooie activiteiten zijn, zoals 
Haantie op een stokkie, de overdracht van het monument en de Koningsspelen.  

Ik had nog veel meer aan u kwijt gewild, maar de mij toegestane ruimte is vol en 
bovendien moet ik nog wat verhuisdozen uitpakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Eigen foto) 

 

 

Jan Ottens 
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PIETERPAD 

 
Er wordt een hoop gewandeld in deze editie van Oes 

Dorp. Hopelijk heeft u er nog niet helemaal genoeg van 

en kan ik nog wat kwijt over mijn eigen wandelperikelen. 

De laatste jaren wandelde ik regelmatig wat rondjes in 

en om Odoorn. Er valt hier in de omgeving namelijk 

genoeg te genieten. Maar als je voor de zoveelste keer 

langs dezelfde rij bomen wandelt is een ander uitzicht 

ook wel eens welkom. Verandering van spijs doet eten, 

zegt men toch? 

 

Maar hoe en wat? In de auto stappen en ergens heen 

rijden om daar wat te gaan wandelen is niet helemaal 

mijn ding. Er moet toch een bepaald doel zijn. Dat doel 

is overigens het wandelen en genieten op zich, en niet 

het behalen van een eindbestemming. Tevens moet er 

een bepaalde uitdaging in zitten. Net als dat een puzzel 

van 1000 stukjes geen uitdaging meer biedt (we zijn 

inmiddels bezig met één van 42.000 stukjes) is een 

“losse” wandeling van 10 kilometer ook geen optie meer. 

Op internet is genoeg te vinden over leuke wandelingen.  

 

Mijn oog viel al vrij vlot op het Pieterpad. Dit is een wandeling van in totaal 492 
kilometer en loopt van Pieterburen in Groningen naar de Pietersberg bij Maastricht. De 
tocht is opgedeeld in 26 etappes variërend in afstand tussen de 11 en 24 kilometer. De 
route staat beschreven in een tweetal boekjes. Verder zijn er over de gehele route 
overal markeringen aangebracht op bomen, paaltjes etc zodat je ook zonder boekje op 
stap kunt. Maar tijdens de eerste etappe kwam ik er al achter dat het boekje best 
handig is wanneer je even verkeerd loopt. Voor de moderne mensen onder ons is het 
ook mogelijk om de route te lopen met behulp van GPS.  
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Hoewel ik wel van een uitdaging hou, ga ik vaak volledig onvoorbereid met iets van 

start. Ik laat de dingen wat dat betreft graag over me heen komen. Zo ben ik ooit eens 

begonnen met hardlopen op gewone schoenen. Niet de beste manier…   

De enige echte voorbereiding die ik had gedaan was het bedenken hoe je van A naar 

B komt. Ik vond het logisch om met de auto naar B te gaan en van daar met het 

openbaar vervoer naar A te gaan. Eenmaal in A aangekomen, kon ik dan beginnen 

met de feitelijke wandeling naar B. Sommige mensen vonden het nog een hoop gedoe 

voor een wandeling. Persoonlijk vind ik het erg leuk! In de ochtend broodjes 

klaarmaken en drinken in de rugtas. Gaandeweg je meer ervaring krijgt, gaat er ook 

meer mee; zonnebrandcrème, blarenpleisters, een pet. Mocht ik iets vergeten zijn, dan 

hoor ik het graag. Daarna in de auto stappen en op pad. Heerlijk!!! 

Maar goed, vorig jaar ben ik in juli vol goede moed gestart. U weet waarschijnlijk nog 
wel dat het in die periode warm was, heel erg warm! Mijn reguliere wandelingen om 
het dorp waren vaak ongeveer 7 kilometer. De eerste etappe van Pieterburen naar 
Winsum was “slechts” 11 kilometer exclusief 2 kilometer vanaf het centrum van 
Winsum naar het station. Maar dan wel 10 graden warmer dan ik gewend was. Ik 
kwam dus volledig gesloopt thuis met pijnlijke voeten en meerdere blaren. Goed 
schoeisel aanschaffen was dus toch best een goed idee. De 2

e
 etappe van Winsum 

naar Groningen (19 + 4 kilometer) ging met de niZie volgende bladzijdeeuwe 
schoenen gelukkig al een stuk beter. Aan het eind van de zomervakantie heb ik de 3

e
 

etappe gewandeld en daarna stagneerde het allemaal wat.  
 
          
         Zie volgende bladzijde 
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PIETERPAD (VERVOLG) 

 

Mijn planning was om het weekend 

een etappe te doen, maar dat liep 

al snel anders. Slecht weer, 

diverse afspraken en wat 

blessureleed gooiden enigszins 

roet in het eten. En voor ik het wist 

was het alweer mei 2019. Maar ik 

had die boekjes toch niet voor niets 

gekocht? De afgelopen weken heb 

ik alweer 2 etappes gewandeld en 

onderhand ben ik Schoonloo 

aangekomen. Nog iets meer dan 400 kilometer te gaan. Tot nu toe is iedere etappe 

mooier dan de voorgaande.  

 

De aankomende etappe van Schoonloo naar Sleen brengt me terug op vertrouwd 
gebied. De wandeling komt door de bossen bij Schoonoord waar ik ben opgegroeid. In 
mijn kinderjaren heb ik heel veel uren in die bossen doorgebracht. Dat moet 
ongetwijfeld een leuke tocht worden met veel herinneringen. En van daaruit wandelen 

we stug door. Uiteindelijk hoop ik ergens in 2020 in Maastricht aan te komen. En dan? 
Ik heb al gelezen op internet dat het Pieterpad aansluit op de GR5. Dat is een 
Europese wandelroute die eindigt in Nice aan de Middellandse Zee. Mocht ik in 
Maastricht nog voeten over hebben… 
 
Harald Fluks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          (foto’s: Harald Fluks) 
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RARA WAT IS DIT?      

De vorige maand was de opgave dacht ik niet  
erg ingewikkeld. Velen van ons zullen na een  
toiletbezoek deze zeep wel eens gebruikt hebben. 
Deze zeep was te vinden in vele horeca  
gelegenheden. 

 

  

 

 

 

 

Voor deze maand doen we een oproep om eens goed te kijken naar het voorwerp. 
Martien Bouman stuurde ons de onderstaande foto en vraagt zich af wat dit nu kan 
zijn. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het ook niet zeker weet. Zelf dacht ik aan een 
stuk gereedschap van de touwslager, echter hoop ik dat u er ook goed naar kijkt en 
ons mailt met suggesties. Ik hoop dat we er met elkaar achter kunnen komen wat dit 
is. 

 

Bert van der Lit 
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  UITBREIDING DAGBESTEDING VOOR THUISWONENDE OUDEREN  

IN ODOORN  

Als mensen ouder worden, kan de 

eenzaamheid thuis soms hard  

toeslaan. Het is dan fijn om onder de 

mensen te zijn: samen koffie drinken, 

bewegen, een hapje eten of een 

spelletje spelen. Afgelopen zaterdag 

werd daarom de uitbreiding van de 

dagbesteding met een tweede groep 

feestelijk gevierd op Treant-locatie 

De Paasbergen in Odoorn.  

 

Met het doorknippen van een lintje ‘opende’ mevrouw Sijpkes (93 jaar) de nieuwe  

ruimte voor de tweede dagbesteding in De Paasbergen. Mevrouw Sijpkes is een  

trouwe bezoekster van de dagbesteding: ‘ik heb het er erg naar mijn zin’. Door de  

activiteiten komt ze weer onder de mensen. ’Je ontmoet andere mensen en maakt 

een praatje. Ik doe ook mee aan gymnastiek en speel vaak rummikub.’ Mevrouw 

Sijpkes is hele dagen op de dagbesteding te vinden. ‘Ik eet ook mee met de groep.  

Dat is gezellig en je leert elkaar een beetje beter kennen.’ 

In Odoorn en omliggende dorpen groeide de vraag naar dagbesteding.  

‘We merkten dat steeds meer ouderen gezelligheid missen en het lastig vinden om 

structuur te geven aan de dag’, vertellen activiteitenbegeleiders Anja Kuipers-Weits 

en Marieke Schulte. ‘Daarom zijn we blij dat we nu een tweede groep ouderen  

kunnen verwelkomen in De Paasbergen.’ 

Persoonlijke aandacht 

De eerste groep heeft plek voor acht tot tien ouderen, de tweede voor zes tot acht  

ouderen. Bewust worden de groepen niet te groot gemaakt, want persoonlijke  

aandacht staat voorop. ‘Iedereen kan zelf bepalen of hij/zij een dag of dagdeel wil  

komen en tot hoe laat zij willen blijven én wat zij willen doen.’ De keuze uit  

activiteiten is ruim: van handwerken, wandelen of groepsgymnastiek tot samen  

koken. Ook in het weekend kunnen ouderen terecht op de dagbesteding: ‘het is 

maar net waar ouderen en hun naasten behoefte aan hebben’. Over vervoer van en 

naar de dagbesteding hoeven ouderen zich geen zorgen te maken. Vrijwilligers  

halen en brengen hen met de bus van De Paasbergen. 

Foto: Bianca Verhoef Fotografie 

Fotobijschrift: Mevrouw Sijpkes opent de nieuwe ruimte voor dagbesteding 
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 LEZEN EN VOORLEZEN (131) 

Nav. 1) Alexander kirkwood Brown, bzzz—de kleinste  
Bankoverval ter wereld, Tielt 2019 
2) Annie M.G. Schmidt, Buitengewoon, Amsterdam 2019. 
Over muggen, de bloedbank en geiten. 
 
1) We hebben binnenkort meer tijd om te lezen en om voor 
te laten lezen. Die tijd is de vakantietijd. Vakantietijd is  
leestijd. Vandaar twee boekjes die ook voor jongere lezertjes 
aardig zijn.  
 
A) Het eerste boekje is vertaald uit het Noors. Twee mannen uit Noorwegen (de 
schrijver en illustrator Andreas Iversen) maakten een spannend verhaal over  
muggen. Dat verhaal berust op echte gegevens (feiten) de vermeld staan op  
blz. 115 en 116. In het verhaal komt ook een bloedbank voor d.w.z. een gebouw 
waar je bloed kunt geven voor mensen die te weinig hebben. Zie de gegevens op 
blz.117 en 118.  
(NB. Als je eerst die bladzijden met feiten leest, kun je het verhaal beter volgen). 
 
Grote lijn: 
Mug 93, zo heet die!, bedenkt een plan om een bloedbank te overvallen om een 
voorraad bloed te krijgen waardoor de muggen gemakkelijker aan deze voedingsstof 
kunnen komen voor lange tijd. Alle muggen in de groep worden zoveel mogelijk  
ingeschakeld bij het vervoer van de zware zak met bloed die gepakt kan worden.  
Er wordt rekening gehouden met tegenstand van de portier van de bloedbank   
die een grote hekel aan muggen heeft. En dan is er nog een (onbetrouwbare?)  
vleermuis. Lukt het met de overval? Je moet het zelf maar lezen, het is spannend  
en het lijkt er even op, de mug 93 het niet zal overleven. Komt er een einde aan deze 
riskante plannen? Het ziet er niet naar uit, want muggen zijn ondernemend en  
moedig. Toch kunnen mensen tegenacties bedenken, mogelijk. 
 
Het tweede boekje bevat allemaal  liedjes en gedichten van Annie M.G. Schmidt, die 
je vast wel kent van bijvoorbeeld het verhaal over Pluk van de Petteflet. Het zijn  
20 teksten over aparte (gekke) dieren en (een paar) mensen. Er zijn speciale  
tekeningen voor gemaakt. Ik vind het gedicht over de 2 geiten, de ene is van dokter 
Sanders, de andere van dokter Snel, het leukste. De geiten zijn zó verschillend dat 
de dokters de dieren ruilen, maar dat helpt niet.  
De mensen blijven het verschil maar raar vinden ! 

Tenslotte nog dit: 
Beide boekjes zijn geschikt om voor te 
lezen want er valt wel iets toe te lichten 
bij wat geschreven is aan de hand van de 
geestige tekeningen.    

 
Berend Boekman                                                                                             
                                                                                                       Bron foto’s: Pixabay 
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Vragen over uw pc, tablet of smartphone?  

Ook in de zomermaanden gaan we door. 
Kom op maandag 24 juni, 29 juli en 26 augustus tussen 14.00 en 15.30 uur naar 
het Tablet Café in de Bibliotheek. 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! 

Aangepaste openingstijden in de zomervakantie 

De Bibliotheek Odoorn is van 15 juli t/m 23 augustus geopend op maandag  
14.00 – 20.00 uur Donderdag 14.00 – 17.00 uur 

Met je bibliotheekpas kun je boeken lenen en inleveren in alle bibliotheken in de 
provincie Drenthe. Kijk op biblionetdrenthe.nl voor adressen en openingstijden  
tijdens de zomerperiode. 

De VakantieBieb is er weer! 

Download de gratis VakantieBieb-app en je kunt vanaf 1 juli 20 e-books voor  
volwassenen lezen. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn van de bieb. Vanaf 1 juni zijn 
de 30 e-books voor de jeugd al beschikbaar. 

Computercursus Klik & Tik voor beginners in Odoorn 

In de Bibliotheek Odoorn is het mogelijk om kennis te maken met de computer.  
De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor mensen die nauwelijks of nog nooit 
(zelfstandig) met een computer hebben gewerkt. Onderwerpen die aan bod komen 
zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de computer, typen, teksten aanpassen en  
e-mail versturen. 

Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de Bibliotheek kan doen. De 
filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan de deelnemer zelf gaan oefenen. 
De cursus kan onder begeleiding van een docent gevolgd worden.  

De gratis cursus wordt gegeven op vijf dinsdagochtenden 17, 24 september en  
1, 8 en 15 oktober van 9.30 tot 11.30 uur. Geïnteresseerden kunnen contact  
opnemen met of langsgaan bij de Bibliotheek in Odoorn, tel. 088-0128235 of bij 
één van de andere Bibliotheken in de gemeente. 

 

Wij wensen u een zonnige zomer met veel leesplezier. 

www.bibliotheekodoorn.nl 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
De laatste voorbereidingen voor het Zuidenveld - tentoonstelling in 1983. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elke invalsweg kreeg zijn eigen ereboog. 


