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31e jaargang no. 7 

April 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 19 april  15.00 uur Helene Westerik (Goede vrijdag) 
Zondag 21 april  10.00 uur Jenny Louissen (Paasdienst)  
Zondag 28 april  10.00 uur Ds. Hindrik Lageveen, restaurant de  
      Wenakker Paasbergen 
 
DORPSAGENDA 
 
Vrijdag 29 maart  20.00 uur Film ‘Het Zwijgen’ in Kerk Odoorn 
Woensdag 3 april  15.00 uur Lentefeest, bibliotheek Odoorn   
Vrijdag  12 april    Koningsspelen (O.B.S. de Weiert) 
Maandag 8 april  09.30 uur Dreumesuurtje, bibliotheek Odoorn 
Woensdag  24 april 19.30 uur Volkszang, Boshof 
Woensdag 10 april  19.45 uur Vrouwen van Nu, Yvonne Koster, lezing over 
      bewindsvoering 
Woensdag 17 april  20.00 uur Lezing over bijen door Anne Jan Loonstra 
Zaterdag 13 april  20.00 uur Podium Odoorn, Lenny Kuhr 
Zondag 14 april  10.30 uur Palmpasen, vertrek bij school 
Zondag 21 april  19.30 uur Paasvuur  
 
AFVALKALENDER 
Dinsdag 26 maart gft. dinsdag 2 april plastic, zaterdag 6 april oud papier,  
dinsdag 9 april restafval, dinsdag 16 april gft, dinsdag 23 april plastic,  
dinsdag 30 april restafval 
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VAN DE REDACTIE 
 
Komt er dan toch eindelijk lente? Na 2 weken regen ben ik er wel helemaal klaar 
mee. Niks zo vervelend als de hele dag regen. Met onder andere enkele  
redactieleden probeer ik iedere zondagochtend de week sportief te eindigen met een 
paar kilometer hardlopen. Maar de laatste weken slaan we vanwege het weer het  
hardlopen maar over en beginnen we direct met de koffie (en andere  
versnaperingen). Vorige week hebben we zelfs serieus overwogen om onze  
hoofdactiviteit te veranderen in het maken van legpuzzels.  
 
Afgelopen zondag regende het weer. Niet alleen vanuit de lucht maar ook  
afmeldingen. Uiteindelijk heb ik samen met Egbert het weer getrotseerd en zijn we in 
de regen gaan hardlopen. Resultaat: zeiknat en volledig verkleumd. De vele regen 
schijnt goed te zijn voor het nog steeds lage grondwaterpeil, maar als je tot je enkels 
door plassen van modder ploegt, ga je daar toch echt anders over  
denken. De volgende keer toch maar weer puzzelen?  
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Harald Fluks 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 24 april 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 april 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. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
URGERLIJKE STAND 
 
Er zijn geen nieuwe geborenen, zover wij dat weten deze maand. 

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 
 
Bermuda driehoek 
 
“Mam, waar is mijn…?” is een veel gestelde vraag in ons huis. Vragenstellers zijn  
junior 1 en 2. Op de puntjes kan van alles worden ingevuld wat 1 en 2 betreft.  
Boek, trui, voetbalschoen, tandenborstel… Verstand wat mij betreft. 
Ook wederhelft vraagt mij regelmatig naar de ligplaats van een verloren voorwerp. 
Waarom IK altijd het antwoord op deze vraag zou moeten weten is mij een raadsel en 
regelmatig foeter ik dat het boek, de trui, de voetbalschoen of de tandenborstel daar 
ligt waar hij het heeft achtergelaten! 
 
Terugkerend onderwerp van vermissing is de telefoonoplader. Maar waar bij een  
verloren boek nog wordt gevraagd: “WAAR ligt mijn boek?” luidt de vraag bij de  
oplader meestal: “WIE heeft mijn oplader?” De vraag wordt vaak op luide  
beschuldigende toon gesteld aan mij. Alsof het mij persoonlijk aan te rekenen is dat de 
geliefde telefoonoplader onvindbaar is. Mijn eigen oplader is overigens NOOIT  
onvindbaar. Want hoewel ik best wel eens wat chaotisch ben en daardoor regelmatig 
iets niet kan vinden, op mijn oplader ben ik erg zuinig. Ik bewaar deze al tijden op  
dezelfde, hier niet nader te noemen plek en ben deze dus nooit kwijt.  
Op een dag ben ik het zat en ik kondig aan dat het vanaf nu ieder voor zich is.  
Wie iets kwijt is kan niet meer bij mij terecht. 
 
De volgende ochtend moet ik aan het werk. Als het tijd is om weg te gaan wil ik mijn 
autosleutels pakken. Maar… waar lagen die ook alweer…? “Wederhelft… junior 1…
2…alsjeblieft…ik bedoelde het toch allemaal niet zo…?” 
 
Bianca 
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  NIEUW REDACTIELID 
 
In het decembernummer hebben we een oproep geplaats voor een nieuw  
redactielid. En….we hebben hem gevonden. Hieronder stelt hij zich aan u voor. 
 
Ik ben een man van 64 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit Nieuw-Dordrecht, die zijn 
hele leven in Drenthe heeft gewoond. Via Emmen (Angelslo en Bargeres),  
Westerbork en Assen zijn mijn vrouw en ik begin januari in Odoorn terechtgekomen.  
Sinds 1987 heb ik redactioneel meegewerkt aan het programmablad van FC Emmen 
(tot 1989), de buurtkrant van Langbos in Westerbork, het voormalig clubblad van 
voetbalvereniging LTC in Assen en de wijkkrant van Marsdijk in Assen. Ik heb onder 
meer spelers van FC Emmen geïnterviewd, verslagen gemaakt van  
informatieavonden zoals over het voetbalveld in Marsdijk en ook inwoners van  
Marsdijk geïnterviewd. 
 
Bij de Emmer Courant, gevolgd door Drentse Courant/Groninger Dagblad en  
Dagblad van het Noorden heb ik vierendertig jaar gewerkt als onder meer  
systeembeheerder en functioneel applicatiebeheerder voor de redactiesystemen.  
Door het vrijwilligerswerk bij de redactie van Oes Dörp hoop ik Odoorn snel te leren 
kennen.  
 
Vrolijke groet, 
 
Jan Ottens 
Kreuzen 1 Odoorn. 
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UIVER IS GELAND (THE EAGLE/STORCH HAS LANDED)  
 
Bij Huize Odoorn zijn twee innig verwante ooievaars gespot, luidde een bericht.  
Eenmaal ter plaatse, kon geconstateerd worden dat daar inderdaad sprake van is.  
Of er intussen een jong in het nest aanwezig is óf dat de nieuwe uiver in het bijzijn 
van het fotograferende redactielid werd gefabriceerd, werd niet geheel duidelijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het luchtruim van Odoorn zie je de ooievaars weer vliegen. Mevrouw  
Jalving (95) wist n.a.v. dit voorjaarsgebeuren een liedtekst uit haar jeugd op te zeggen. 
 
Ooievaar, 
Ben je daar weer in het land. 
Haal je weer tak op tak 
voor boven in de nok van het dak? 
Maak je jouw nest weer klaar  
vrolijke klant? 
Net als verleden jaar. 
Ooievaar, 
Leg daar je eieren in het nest. 
Dan heb je zeker weer jongen hier, 
over een maand of vier. 
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  PAASVUUR EERSTE PAASDAG 21 APRIL 2019 
 
Dit jaar wordt het paasvuur (mits de vergunning rond is)  
wederom gehouden op EERSTE PAASDAG. 
 
Lokatie: Middenweg Klijndijk/Odoorn  
(net als voorgaande jaren) Aanvang: 19.30 uur 
 
Probeer samen met buren / familie / vrienden zoveel mogelijk 
zelf het materiaal te brengen naar de Middenweg.   
Leden  kunnen hun takken gratis afleveren bij de paasvuurbult 
op zaterdag 20 april tussen 9.00 en 15.00 uur.  
Bent u géén lid dan kunt u tegen een kleine vergoeding uw 
takken brengen. U betaald  voor een aanhanger € 2,00 en voor 
een boerenwagen € 5,00 
 

Kunt u het materiaal zelf niet brengen dan is er een mogelijkheid om een beroep te 
doen op de vrijwilligers van Dorpsbelangen om het materiaal op te laten halen op 
zaterdag 20 april a.s. Voor deze service kunt u contact opnemen met Heleen Fluks, 
tel. 06-20502494, graag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur. Mailen mag ook:  
dorpsbelangenodoorn@gmail.com 
 
Aan deze service zijn kosten verbonden; 
Voor leden € 5,00 - voor niet leden € 10,00 (hoeveelheid gewone aanhanger) 
Voor leden € 10,00 - voor niet leden € 20,00 (hoeveelheid meer dan een aanhanger) 
 
De takken moeten gebundeld aan de weg liggen en indien mogelijk helpt de  
aanvrager zelf met opladen. 
 
Alleen schone materialen van organische aard, bijv. snoeihout, takken en stammen 
niet dikker dan 10 cm mogen op het paasvuur.  Coniferen zijn welkom.  
Andere materialen, zoals stobben, geverfd hout, asbest, autobanden e.d. mogen 
beslist niet worden aangevoerd. 
 
Dorpsbelangen en medewerkers mogen het aangevoerde materiaal controleren en 
hoort er iets niet thuis op de Paasbult, dan hebben zij het recht dit materiaal te  
weigeren en u met het aangevoerde materiaal terug te sturen. Politie en brandweer 
hebben hier indien noodzakelijk controle op. 
 
DORPSBELANGEN  ODOORN 
 
 



7 

 

 
 
 

RARA WAT IS DIT?      
 

Oplossing 

Helaas Hebben we deze week geen reactie gekregen bij dit voorwerp. Eigenlijk had 
ik dit wel een beetje verwacht. Persoonlijk ken ik niemand die een dergelijk voorwerp 
gebruikt. Maar goed, het is een ‘tongschraper”. Hiermee kun je de overtollige 
bacteriën van je tong schrapen. Door een overmaat van bacteriën op je tong kun je 
een slechte adem krijgen. Met deze tongschraper kun je dat dus wat verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

En dan nu weer het nieuwe voorwerp. Op zich niet een heel ingewikkeld  
voorwerp. Maar de vraag van deze maand is: ”waar werden deze voorwerpen voor 
gebruikt?” De haken kunnen variëren in grootte van ca 20 tot ca 35 cm. Als u het 
weet hoor ik het graag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert van der Lit 
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 29 MAART BIOS DICHTBIJ IN DE KERK VAN ODOORN 

Podium Odoorn organiseert samen met de bibliotheek 
Odoorn en Locacinema de vertoning van de film  
HET ZWIJGEN in de kerk van Odoorn op 29 maart  
aanstaande. 

HET ZWIJGEN is een Nederlandse  mysteryfilm uit 2006 van André van der Hout en 
Adri Schrover. Met: Vincent Croiset, Rosa Reuten, Susan Visser e.a.  
Het hoofdpersonage Victor Dreissen (Croiset) trekt naar het Drentse Koekange om 
zijn erfenis te gaan bekijken. Hij treft er een oud vervallen huis waar vreemde dingen 
zijn voorgevallen. Hij gaat bij de plaatselijke bevolking op bezoek om verhalen van 
vroeger te horen en vooral van het vervallen huis. Wanneer de meeste bewoners 
het zwijgen ertoe doen, ontdekt hij een jonge vrouw die oude liederen ten gehore 
brengt. Als hij de teksten eenmaal volgen kan, blijkt het te gaan om  
zogenaamde Moordliederen die langzaam het mysterie van het verleden vertellen. 
De film speelt zich af in Drenthe, is bedoeld voor volwassenen en wordt vertoond op 
29 maart aanstaande om 20.00 uur. 

De entree is € 5,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij h.klein@sokc.nl,  
de bibliotheek Odoorn, Sima drogisterij Odoorn en voor aanvang bij de kassa van de 
kerk. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drenthe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koekange
mailto:h.klein@sokc.nl
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PODIUM ODOORN: 13 APRIL LENNY KUHR, HET LIED GAAT DOOR  

Kent u nog het lied 'De Troubadour'? Hiermee won 
Lenny Kuhr in1969 het Eurovisiesongfestival. 

En Lenny treedt nog steeds op en wel met haar nieuwe  
programma 'Het lied gaat door'. 

We citeren Lenny: “Hierin sta ik stil bij de duizenden dingen 
die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor.  
De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het 
lied dat ook. Het is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is er geen leven dus 
ook geen muziek. Het besef dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze  
gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit  
programma te horen zal zijn. Met Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar 
laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou 
te vinden. 

“De duizenden dingen vergaan 
Maar het lied zal alle harten doordringen 
Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen 
Iets mooiers is er niet”. 
 
Je bent welkom! 
Meer informatie: www.lennykuhr.com. 

Lenny Kuhr treedt op Zaterdag 13 april 2019  
in de kerk van Odoorn.  
Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. 

Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 
19.30 uur. Kaarten: € 15,00  te koop voor 
aanvang of in de voorverkoop. 

Kaarten in de voorverkoop kunnen besteld 
worden via de website  
www.sokc.nl, via de mail  
h.klein@sokc.nl of afgehaald worden bij  
drogist SIMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sokc.nl/
mailto:h.klein@sokc.nl
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HARALD EN BERT OP PAD 

Deze keer zijn we te gast geweest bij de muziekvereniging ODO. Na een zeer  
hartelijk ontvangst van de voorzitter, Jans Grootjans, kregen we te horen wat ODO 
allemaal op muzikaal gebied doet in Odoorn. En ik moet zeggen, dat is veel meer dan 
ik dacht. Van muziekles voor de kinderen tot de harmonie en de pietenband. En dat is 
nog maar een deel van alle activiteiten. Eigenlijk is er altijd wel iets te vinden voor  
degenen die van muziek maken houden. 
 
De muzikanten druppelen binnen en iedereen is bezig zich klaar te maken voor de 
repetitie. De juiste bladmuziek wordt uitgezocht. Sommige muzikanten zijn even aan 
het “warm blazen”. Andere zijn klaar en kletsen eerst nog even bij. Een grappig  
geheel van muziekklanken, mensen die door de zaal lopen en mensen die even 
kletsen. Tot de dirigent aan geeft te willen beginnen. De hoofden worden serieus en 
de concentratie neemt toe. Direct bij de start was ik erg aangenaam verrast.  
De muziek stroomde als het ware over ons heen. Echt indrukwekkend. Jans nodigde 
ons uit mee te doen. Dat was eigenlijk ook het plan, maar we waren er al snel van 
overtuigd dat we met onze muzikale kwaliteiten de boel aardig op de hobbel zouden 
brengen. De dirigent leidde de repetitie en ik was erg onder de indruk hoe snel  
iedereen weer wist welk deel van het stuk er gespeeld moest worden. Binnen een 
seconde zat iedereen al weer klaar en begon dat deel van de repetitie.  
Het klonk echt geweldig.  
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Om toch te ervaren hoe het is om in een  
harmonie te spelen nodigde Jans ons uit om op 
een lege stoel in het orkest te gaan zitten.  
Mensen wat een verschil was dat! Ik zat tussen 
de trombone en de tuba’s. Op slag hoorde ik 
niks meer van de klarinetten, dwarsfluiten en 
hoorns. Op een stil moment zei ik tegen de 
trombone speler dat ik bijna niks hoorde en het 
toch heel anders was als je voor de harmonie zit 
en het hele stuk goed hoort. Waarop hij  
antwoordde ”Oh, maar ik ook niet hoor, daar 
hebben we een dirigent voor”. Nu we dit ervaren 
hebben snappen we veel beter het belang van 
een dirigent, kortom we hebben echt genoten 
die avond. De ervaring om er tussen te zitten, 
hoe de harmonie klinkt, en ook de discipline die er is. 
 
Na de koffiepauze nam deze keer de repetitie een wending. De harmonie gaf plaats 
aan het dweilorkest wat mee ging doen aan de Rosenmontag optocht op 4 maart in 
Keulen. Zonder dirigent, maar met veel plezier en onderlinge discipline werden de 
nummers geoefend die op de Rosenmontag gespeeld zouden gaan worden. Heel leuk 
om een volledige andere discipline binnen één vereniging te zien. Ga er maar aan 
staan, al musicerend 10 kilometer door Keulen lopen. Een 4 uur lang optreden. Petje 
af!! 
 
Harald en Bert 
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RAKU-STOOK BIJ KOUDENBURG KERAMIEK 

In maart was het weer zover. Aan het eind van de cursus keramiek bij  
Karin Koudenburg werden werkstukken gestookt met de zogeheten Raku-stook, een 
techniek afkomstig uit Japan, waarbij door het proces een craquelé-effect ontstaat in 
het glazuur. Het is altijd een hele happening, waarbij er ook flink gesnoept wordt van 
door de cursisten gemaakte lekkernijen. 

Hieronder een foto-impressie. 
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ROLSTOELVIERDAAGSE PAASBERGEN 

 

 

 

 

 

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

3, 4, 5 en 6 juni 2019 

Mogen we u dan ook begroeten als vrijwilliger? 

Geef u dan voor 18 mei op als duwer! 

Elke dag wordt er gestart om 10.00 uur met koffie en indeling en eindigt het rond  
12.00 uur. U kunt meedoen als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw  
vereniging te vragen om mee te doen als groep. U kunt zich opgeven voor 4 dagen 
maar ook voor 1 dag. 
 
Voor info en opgave: Nichon Katoele:   n.katoele@treant.nl 

        Bij geen mail: 06-51719169 

    Gonnie Suichies:   g.suichies@treant.nl   
 

Graag bij opgave vermelden:  
*Uw naam 
*Adres  
*Telefoonnummer 
*Dagen dat u kan mee lopen. 

 
Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor onze bewoners,  

wij zijn blij met iedere vorm van hulp!!! 

mailto:n.katoele@treant.nl
mailto:g.suichies@treant.nl
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WANDELEN EN POLITIEK?         
 
En dan opeens zie je bij het verkiezingsdebat op RTV Drenthe een politicus die 
graag een grote wandelvierdaagse zou zien in Drenthe. Beste man, die zijn er al, o.a. 
in Odoorn En wij willen best groter worden, maar daar zijn wel mensen voor nodig! 
 
Dus bij deze een oproep aan alle mensen uit Odoorn en omgeving: meld u aan als 
vrijwilliger bij de Drentse Wandel 4-daagse, al is het maar voor een paar uurtjes en 
misschien maar 1 dag! Wij komen altijd handen te kort bij het inschrijven, het  
stempelen, het regelen van het verkeer, het inzetten van extra waterposten bij mooi 
weer, het maken van foto’s etc. Er is vast iets dat u goed kunt en waar u ons mee 
zou kunnen en willen helpen. 
 
De Drentse Wandel 4-Daagse wordt dit jaar voor de 31

e
 keer gehouden, van  

woensdagavond 29 mei t/m zondag 2 juni (het weekend van Hemelvaart). Er wordt 
gestart vanuit gebouw ’t Klankholt aan de Hammeersweg in Odoorn. 
 
Wandelt u liever gewoon mee, dan kunt u zich al inschrijven op onze website 
www.dw4d.nl/inschrijven. U kunt kiezen voor afstanden van 10, 15, 20, 30 en 40 km. 
Of voor een Kennedymars van 80 km, die start op de woensdagavond voor  
Hemelvaartsdag. 
 
Inschrijven kan t/m 30 april op de website en daarna dagelijks bij de start in  
‘t Klankholt. Op deze website vindt u alle ook alle informatie over de Drentse Wandel 
4-daagse. Op onze facebookpagina “DW4D Odoorn” en op twitter plaatsen wij  
regelmatig berichten. Bij vragen of als u zich wilt melden als vrijwilliger kunt u contact 
opnemen via email info@dw4d.nl of telefoon: 0591-512345. 
 
De hiervoor genoemde politicus is er ook klaar voor: hij heeft beloofd de Drentse 
Wandel 4-daagse officieel te komen openen en minimaal 1 dag mee te lopen.  
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 ROSENMONTAG OPTOCHT OP 4 MAART 2019 IN KEULEN EN ODO WAS ERBIJ! 
 
Al meer dan 20 jaar is ODO een van de vele muziekkorpsen die de Rosenmontag  
optocht in het Duitse Keulen van lekkere Carnavalsmuziek voorziet. En dus ook dit jaar 
togen twintig leden van de vereniging op maandag 4 maart jl. in alle vroegte naar 
Keulen. 
 
De bus die de muzikanten vervoert vertrekt om 6.00 uur vanuit Odoorn. Met een kleine 
tussenstop, arriveert de bus tegen negen uur in Keulen op de afgesproken plaats. De 
blauwe sweaters en rode bodywarmers worden aangetrokken, om vervolgens met de 
instrumenten onder de arm te vertrekken naar het centrum van Keulen. 
 
Koffie en broodjes staan klaar en dan is het 10.11 uur en start optochtonderdeel 1  
onder de beroemde poort van Keulen. Cameraploegen van de Duitse omroep WDR 
doen de hele dag live verslag van het spektakel. De optocht in Keulen trekt jaarlijks 
meer dan een miljoen bezoekers en dus ook dit jaar stonden de mensen rijen dik langs 
de hele route. 
 
Tegen twaalf uur krijgen de deelnemers een heerlijke goulash soep met Duitse  
brötchen voorgeschoteld. Dan is het wachten. Wachten totdat het deel van de optocht 
waarin ODO meeloopt, mag beginnen. Een fijne regenbui om even voor een uur maakt 
dat de leden van ODO toch wat nat worden, maar dat mag de pret niet drukken. Want 
om 13.30 uur mogen ze dan eindelijk van start. Zodra de poort van Keulen wordt  
gepasseerd is het ongelofelijk wat je dan ziet en hoort. Allemaal feestende mensen.  
Van jong tot oud. Grabbelend naar al het lekkers dat door de deelnemers in de optocht 
naar de mensenmassa wordt gegooid. 
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De Dom van Keulen komt in zicht en dat betekent dat we het laatste deel van de route 
hebben bereikt. Tussen tribunes vol mensen door bereiken we de voet van de Dom en 
dan is het nog even volhouden en dan bereiken we na ruim 4 uur marcheren en  
muziek maken, het einde van de ruim 10 km lange route door het centrum van Keulen. 
Moe maar zeker voldaan stappen we tegen zes uur de bus weer in. Buiten Keulen  
stoppen we even om te genieten van een lekkere warme maaltijd. Om dan vervolgens 
weer terug te rijden naar Odoorn. Tegen kwart over tien stopt de bus in Odoorn,  
uitladen en door naar huis. 
 
De spierpijn de volgende ochtend herinnert nog even aan de dag van gisteren:  
al die mensen die genoten hebben van ‘onze’ muziek en die duidelijk aangaven blij te 
zijn dat we er waren. En daar doe je het tenslotte ook voor. 
 
Met enthousiaste groet,  
Anke Pepping 
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DAG VAN DE KUNST EN CULTUUR IN DE PAASBERGEN 

Donderdag 14 maart 2019. Het regent al de hele ochtend en ook nog als wij te voet 
naar De Paasbergen gaan. De regen roffelt op de paraplu en de paden in het  
Paasberger bosje zijn grotendeels onder water verdwenen. Van plassen kun je niet 
meer spreken. Weer om thuis te blijven, lekker droog en warm, maar vanmiddag houdt 
het woonzorgcentrum zijn Dag van Kunst en Cultuur. Dit in het kader van de landelijke 
Week van Zorg en Welzijn. 

Dat betekent vooral veel activiteiten voor de bewoners: ze kunnen op de foto of zich 
laten portretteren door een sneltekenaar, kijken naar de leden van de schildergroep die 
aan het werk zijn of zelf tekeningen inkleuren. Uit een piano haalt Corry Brans 
rustgevende muziek die in het hele gebouw hoorbaar is; de noten zweven omhoog 
naar de nok van de hal en het lijkt of ze daar blijven hangen.  

Vanwege de weersomstandigheden zijn buitenactiviteiten beperkt tot 'woodcrafter' 
Martijn Harms, een beeldend kunstenaar die onder een partytent met een stuk of wat 
kettingzagen een stuk boom te lijf gaat. In een goed half uur is het getransformeerd tot 
een houten beeld van een uil. Geweldig is dat. Er zijn nog wel wat mensen die dat  
kunnen, ik weet het, maar voor mij is het tovenarij.  

Tegenover de garderobe zit mandenmaker Geert Klooster. Hij vlecht met wilgenteen. 
Een oud vak dat teloor dreigt te gaan. 'Dit soort manden komt tegenwoordig uit China', 
zegt hij. 'Daar kunnen ze veel goedkoper worden gekocht. Maar het is rommel, echt, 
rommel. En dat komt omdat ze dit niet hebben'. Hij steekt een slagijzer omhoog en 
demonstreert hoe het gebruikt wordt om de wilgenteen dicht opeen te drukken. Hoewel 
er niets mee te verdienen is, heeft hij drie leerlingen. Die zijn vandaag niet aanwezig, 
het is middag en ze zijn aan het werk. Er moet immers brood op de plank komen.  

Vrijwilligers van Stichting De Regenboogboom bemannen de quiltgroep. De stichting 
heeft al duizenden zieke kinderen blij gemaakt met een 'droomdekentje'. Wilt u zo'n 
'droomdekentje' maken en doneren aan de stichting? Trudy Janknegt uit Emmen weet 
er alles van (telefoon 06-10108448, e-mail truzwa@gmail.com). 

Dichter en verhalenverteller Ger Veenstra is 
wat moeilijk te vinden, in een zaaltje net voor 
de keuken. In het Drents leest deze kalme 
man gedichten voor zoals  
'De oel en de moes'. Een ander bestaat uit 
een aantal coupletten waarin Drentse  
plaatsnamen verstopt zitten zoals Daolen, 
Gieten, Assen en Neidord. Het publiek moet 
meetellen hoeveel plaatsnamen er worden 
genoemd. Veenstra gebruikt soms Drentse 
woorden die ik, geboren en getogen in deze 
provincie, niet ken. 'Sang' bijvoorbeeld (paars) 
en 'kebov' (krot).  
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Na het optreden vertelt de gewezen onderwijzer dat hij in Assen geboren is uit Friese 
ouders. Zijn vader vond het belangrijk dat zijn kinderen de taal en cultuur van hun 
woonomgeving leerden kennen. Elke zaterdagavond las pa Drentse verhalen voor, 
waarna het hele gezin luisterde naar het Drents-talige programma van de RONO. 
Naar Mans Tierelier, die met zien dweelochie deur Drenthe ging. Nu is hij onder meer 
trouwambtenaar. Het leukste vindt hij het als hij ex-leerlingen in de echt mag  
verbinden. 'Dat wijst erop dat ze niet met tegenzin bij mij in de klas hebben gezeten'.  

Verder is hij 'keurnoot' (vrijwilliger) bij het Huus van de Taol, waar hij Drentse teksten 
corrigeert. Bijzonder, voor een man met Friese wortels.  

Jan Ottens 

Voorbeeld van een gedichtje van Ger Veenstra 
Een man op leeftied oet Drouwen 
Verleut zien vrouw um een jong wicht te trouwen 
Maor op het end van het lied 
Was e zien spaorcenten kwiet 
Niet op elke Monroe kun je nog bouwen 
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NIEUW PODIUM IN ODOORN 

In het vorige nummer heeft Wim Zweers al iets verteld over dit initiatief en hij heeft 
ons allemaal gevraagd een steentje bij te dragen. Dit laatste is dus letterlijk bedoeld. 
Het leek mij aardig en nuttig om hier nog iets meer aandacht aan te besteden, ook 
omdat het de bedoeling is om eind maart met de werkzaamheden te beginnen.  
Onder meer moet de stroomkast worden verplaatst en waarschijnlijk het bord met 
gedichten en een bank. 

Allereerst de voorgeschiedenis. 
In overleg met diverse organisaties in Odoorn heeft Dorpsbelangen Odoorn in de  
persoon van Wim Zweers het initiatief opgepakt om een podium te realiseren op het 
dorpsplein. Het idee is ontstaan na evaluatie van het dorpsbelevingsonderzoek in 
Odoorn en de functie van het huidige dorpsplein. Omdat Stichting Sivo is gestopt in 
Odoorn en nog gelden beschikbaar heeft viel alles op zijn plaats. De gelden krijgen 
grotendeels een culturele bestemming in het dorp, iets wat het bestuur van Sivo  
nastreeft bij het verdelen van de gelden. 

 Om het Podium een uitstraling te geven als verlengstuk van de kerk is gekozen om 
de bestrating intact te laten - wel verhoogd - en met behoud van de huidige  
zichtlijnen op het Plein. Ook de omranding blijft in de stijl van de bestaande situatie 
van de verhoging rondom het kerkgebouw (zie de bijgevoegde afbeeldingen). 

Als bijkomstig voordeel ontmoedigt het podium verkeer over het plein en het  
parkeren op het plein. Boven het podium kan door middel van een doek een  
beschutting worden aangebracht, deze zal beslist niet permanent aanwezig zijn.  
De Oringermarke zal zijn parasols afstemmen op dit doek. De gemeente staat  
uiteraard zeer positief tegenover het plan en geeft alle medewerking. De Hunze  
commissie heeft een subsidie beschikbaar gesteld. Met verschillende organisaties is 
overleg gevoerd om het project te realiseren, het daarbij om: Sivo, Gemeente Borger 
Odoorn, Dorpsbelangen Odoorn, SOKC (Podium Odoorn), Drents Landschap,  
Ondernemersvereniging Odoorn en de Oringermarke. 

U kunt nog steeds uw steentje bijdragen, op het plein staan inmiddels twee kisten 
waar u ze kunt afleveren. Eventueel kunnen de stenen (flinten of vlinten) ook worden  
opgehaald. 

U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende of  

 

Wim Zweers (mob. 06-53753612 of mail info@dorpsbelangenodoorn.nl). 

Theo Zondag  (mob. 06-23480486 of mail theozondag@ziggo.nl). 

Theo Zondag. 
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 ZOMERMARKT IN ODOORN 
 
Het is al vaker geprobeerd om iets in de zomer op te zetten, maar we gaan het weer 
proberen. Maar nu vanuit Odoorn zelf. Ik wil proberen om Odoorn in de zomer weer 
een beetje te promoten.  
 
In samenwerking met MRT markten willen we een zomerbraderie opzetten. Waarom? 
Wij willen meer levendigheid in Odoorn. De parel van Drenthe moet weer bruisend 
worden. De markten zullen plaats vinden in de zomermaanden op 17, 24, en 31 juli en 
op 7, 14 en 21 augustus op de woensdagen van 15:00 uur tot 21:00 uur. Er is overleg 
geweest met Klaas-Jan van de Oringermarke, en hij gaat meedenken in het   
randgebeuren.   
 
Denk nu niet van “het zal allemaal wel”. Nee, we gaan hier volop op inzetten! 
Een  leuke zomerbraderie met voor ieder wat wils inclusief leuke randactiviteiten,  
voor de  Odoorners maar ook voor alle vakantiegangers die de weg naar het mooie 
Odoorn  weten te vinden. We zijn in Odoorn rijk. Wat dacht u van de campings  
rondom Odoorn, de Vlintenholt en de Fruithof, maar ook de hotels de Oringermarke 
en Hotel Odoorn.   
 
Maar “vaak ben je te bange”. Doorpakken en proberen, dat is ons motto!  
 
Dus Odoorners, heeft u markt (braderie) aspiraties, geef u op via MRTmarkten.nl of 
bel met 06-50515578.  
 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat Odoorn weer gaat bruisen in de zomer. Tot 
ziens op één van de zomerbraderieën!  
 
Met enthousiaste groet, 
Egbert Tingen & 
Gerard Tulp (MRT Markten)  
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WORKSHOPS BIJ DE WEIERT 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de afgelopen drie weken deelgenomen aan 
een workshop naar keuze. Er is onder begeleiding van juffen en gastdocenten  
gekookt, gezaagd en getimmerd, op trompet en saxofoon gespeeld, er zijn  
dromenvangers gemaakt en er is geschaakt, gebreid en op de heide werden de  
mooiste foto’s gemaakt. De school gonsde van plezier. 
Intussen zijn er mooie werkstukken mee naar huis genomen en daarnaast is zelfs bij 
bakker Joost 'schoolkunst' te ontdekken. Men is zeker enthousiast om opnieuw  
workshoprondes te organiseren en om ook eens zoiets voor de onderbouw te doen. 
 
Conny van der Bent 
 

Ruim 180 kinderen vormden op vrijdagmorgen 1 maart een lange slinger door de 

school naar buiten. De eerste nestkast werd door alle kinderhanden overgedragen tot 

deze de boom op het plein bereikte. De oudste en de jongste leerling hadden de eer 

om de nestkast aan de burgermeester te overhandigen. 

 

Na een woordje van dhr. van der  Burgt van stichting Veldleeuwerik, waar aandachtig 

naar werd geluisterd, mocht de burgermeester met het eerste kastje de boom in. 

Daarna kregen alle basisschoolkinderen zelf ook een nestkastje.  

Dit project is mede gesteund door de Boermarke Klijndijk-Odoorn.  

Heel hartelijk bedankt! 
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 VERSLAG BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU 13 MAART 2019    

Voor deze bijeenkomst hadden we diverse commissies uitgenodigd om hun activiteiten 
een keer nader toe te lichten. Dat was niet overbodig! Velen weten niet wat we als 
Vrouwen van Nu organiseren. Als je net lid bent, weet je dat ook niet.  

Een korte samenvatting van het ontstaan van de Bond van Plattelandsvrouwen,  
Vrouwen van Nu toont weer eens aan hoe je je kunt ontwikkelen in allerlei richtingen 
via deze vereniging. Natuurlijk kun je een keer per maand naar de bijeenkomsten 
gaan, maar veel leuker is het natuurlijk om je ook eens breder te oriënteren.  

Hetty Klein, onze webmaster, beet het spits af met een uitleg over het gebruik van  
onze website. Hoe verkrijg ik mijn informatie? Ze vertelde daarnaast dat je ook allerlei 
kortingen kunt krijgen op activiteiten. Het is zeker de moeite waard om dat eens te  
bekijken. De foto’s van verschillende bijeenkomsten werden getoond.  
Kortom, leerzaam voor de toekomst. 

Inge Möhlman van de reiscommissie vertelde 
welke landen er de afgelopen jaren bezocht 
zijn, en waar de reizen in 2019 naar toe 
gaan. Voor mensen die nog niet zo lang lid 
zijn was dit allemaal nieuw. Duik er eens in 
en kijk of er iets voor u bij is. Om op reis te 
zijn met veel gelijkgestemde mensen is een 
pré. In november is er een reünie van de 
reizen van 2019 en een presentatie van de 
geplande reizen voor 2020.  

Gea Zomers, al heel lang lid van de  
commissie Cultuur, tegenwoordig voorzitter, vertelde over haar werk. Zo zijn er de  
vaste zang- en dansdagen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de animo hiervoor wel  
minder wordt.  De commissie is een enthousiaste groep en heeft er altijd veel plezier in 
om dingen te organiseren. Er is ook veel belangstelling voor. Vaak zijn activiteiten  
direct volgeboekt. Stadswandelingen, voorstelling Anne Frank, rondvaart Amsterdam 
en Rijksmuseum. Het zijn voorbeelden van wat er de afgelopen jaren voorbijkwam.  

U kunt ook op de Provinciale website kijken 
wat er voor 2019 op het programma staat.  
Niet geschoten is altijd mis, ook al is er veel 
animo, u kunt het altijd proberen.  
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Voor Vrouwenstreken waren Aly Klaren, en Beatrix Copier aanwezig.  
Tijdens de workshops wordt er in groepen van ongeveer 10 personen gewerkt.  
Je hoeft niet te kunnen schilderen, als je het leuk vindt is de helft al gewonnen.  
Een keer per jaar wordt er buiten geschilderd. De kosten voor een schilderochtend van 
09.30 – 12.00 uur zijn € 15,-- 

Ina van Delden vertelde heel enthousiast over de handwerkexpositie, die op 9 en 10 
april wordt gehouden in hotel Meursinge in Westerbork. Iedereen is welkom en u doet 
er veel inspiratie op. De handwerkgroep geeft op aanvraag ook workshops bij  
afdelingen. Dat is natuurlijk ook heel leuk om een keer te doen. 

Dus dames, Vrouwen van Nu, enthousiast geworden? Duik er eens in, er is vast wel 
iets voor u bij. U kunt er net zo veel maken als u wilt, en net zo duur als u wilt, en is 
iets vol; de volgende keer kunt u vast meedoen! 

Vrouwen van Nu 
Riety Beuker 
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JAARVERGADERING DORPSBELANGEN 

Maandag 4 maart was de jaarvergadering van Dorpsbelangen bij 
de Stee. Met 29 aanwezigen, buiten het bestuur om, was het een 
goed bezochte vergadering. Wim Zweers zat, in de rol van  
penningmeester, de vergadering voor. Dit door het ontbreken van 
een voorzitter het afgelopen jaar. Er was dringend behoefte aan 
nieuwe mensen. Gelukkig zijn er dorpsbewoners gevonden voor 
diverse bestuursfuncties. Wim doet een terugblik op het  
afgelopen jaar. De diverse georganiseerde activiteiten zoals de 
opschoondag, paasactiviteiten, 4 mei, Oringer weekend,  
kerstbomen en Oud en Nieuw. Het Oringer weekend, Paasvuur 
en Oud en Nieuw op het plein worden door een aparte  
feestcommissie georganiseerd onder auspiciën van  
dorpsbelangen. Zo ook de sportactiviteiten, de Biking tijdens het 
Oringerweekend en de nieuwe Oringerrun op zondag 31 maart. 

 
Deze sportactiviteiten worden ook door aparte commissies georganiseerd onder de 
vlag van dorpsbelangen. Dit betekent een grote lastenverlichting voor de  
bestuursleden waardoor het bestuur zich meer kan richten op kerntaken, het belang 
van het dorp. Er is intensief contact met de gebiedscoördinator. Zo wordt er o.a.  
meegepraat over het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan,  
aanpassingen van de 30 en 60 kilometer zones in en rond het dorp. Dit doet de  
gemeente gefaseerd. Ook wordt er meegepraat en meegedacht over het initiatief van 
de gemeente de voetbalvelden te verplaatsten en eventuele fusies van verschillende 
verenigingen. Natuurlijk zal dorpbelangen ook het komende jaar de vaste activiteiten 
organiseren. Dorpsbelangen is actief met het realiseren van een vast podium op het 
plein en het ontmoedigen van parkeren op het plein. Er worden verkeersregelaars 
geregeld bij diverse activiteiten, de bolderwagen qua onderhoud, verhuur en  
bezetting, de Somov schuur en de beschikbare AED’s en onderhoud hiervan.  
En natuurlijk de kerstbomen voor de diverse buurverenigingen en de grote kerstboom 
op het plein. Kortom, er is genoeg te doen voor het bestuur. 
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend:    Albert Timmermans treedt af en niet herkiesbaar 
    Sabine Hofstra treedt af en niet herkiesbaar 
Nieuwe bestuursleden:  Jan hooiveld – voorzitter 
    Ger Wind – secretaris 
    Evelien Huizinga-Gortmaker – bestuurslid 

 
Daarbij blijft Wim Zweers in de functie van penningmeester en Vera Kirchhoff  
als bestuurslid. Dat maakt dat er weer een voltallig 5 koppig bestuur is.  
Bertha de Lange gaat het bestuur ondersteunen in de communicatie en media.  
Zij verzorgt de communicatie in de dorpskant, website en social media. 
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Wim Zweers bedankt alle vrijwilligers en medewerkers die ergens een steentje  
hebben bijgedragen. Hij bedankt de verkeersregelaars, de chauffeurs van de 
bolderwagen en Wobbie Mones die jarenlang de planning van de bolderwagen heeft  
geregeld. Wobbie krijgt een bloemetje voor haar inzet.  
 
Vragen vanuit publiek: 
- Is er een kerstboom geleverd in het hofje bij de Paasbergen? 
Wim Verkaik regelt altijd het opzetten en de lampjes. Helaas is hier niets over bekent. 
- 75 jaar bevrijding stond vermeld in de dorpskrant? 
Wim Zweers legt uit dat hij benadert is door Borger waar o.a. een ‘keep them rolling’ 
georganiseerd gaat worden. Odoorn kan hierbij aanhaken met bijvoorbeeld  
straatversiering op de bevrijdingsroute. 
Er is vanuit provincie subsidie voor het organiseren van een festival o.i.d. 
- Straatnaambordje buitenwegen en -paden. Deze zijn soms beschadigd of weg.  
Hopelijk wordt dit na de opschoondag, als deze ook gewassen worden, doorgegeven. 
Dan wordt hier actie op ondernomen. 
- Te veel lelijke reclameborden langs de invalwegen. Wim Zweers gaat in overleg met 
de gebiedscoördinator.  
- Vraag hoe het werkt met een AED. Hoe doe je dat? 
Belangrijk is altijd direct 112 te bellen. Hoe het vervolgens werkt is navraag naar  
gedaan. Harm Weerman heeft vanuit zijn EHBO rol dit beschreven. Dit leest u elders in 
deze dorpskrant onder de titel: Samen op weg naar een hartveilig Odoorn 
- Verschillende vragen over nieuwe locatie sportpark. 
Dorpsbelangen praat mee maar initieert niet. Er wordt nu een haalbaarheids  
onderzoek gedaan. Als aan de hand van dit haalbaarheidsonderzoek veranderingen 
gaan plaats vinden zal de gemeente informatie avonden organiseren.  
De vergadering wordt afgesloten met een drankje. Een geslaagde en gezellige  
vergadering. 
 
Dorpsbelangen  
_____________________________________________________________________ 
 
Doneer een zwerfkei 
Dorpsbelangen is samen met de Oringer Marke en Podium Odoorn bezig een 
buitenpodium te ontwikkelen op het plein. Om dit te realiseren zijn er o.a. zwerfkeien 
nodig voor de afwerking van het podium. Er staan twee pallets op het plein om de  
keien te verzamelen. Er wordt eind maart/begin April gestart met de werkzaamheden.  
 
Voor meer informatie: info@dorpsbelangenodoorn.nl   
 

mailto:info@dorpsbelangenodoorn.nl
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SAMEN OP WEG NAAR EEN HARTVEILIG ODOORN  
 
6 minuten… 
 
In een 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste 
hulp bij een hartstilstand. Ze bellen 112 , starten met reanimeren 
en zetten een AED in. Hiermee vergroot je de kans op overleven 
van het slachtoffer aanzienlijk.  
Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood. 
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand  
gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. 
Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een 
slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de 
eerste hulp op. Hierbij maak je gebruik van een AED.  Een Automatisch Externe  
Defibrillator ( AED ) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen 
bij een hartstilstand. In Odoorn zijn momenteel 3 AED’s aangemeld in het landelijke 
oproepsysteem Hartslagnu. De AED’s zijn dag en nacht beschikbaar en te vinden bij; 

Hoofdingang Paasbergen (in de hal) Paasbergen , Paasbergen 1. 
Schippers Supermarkt (naast de ingang, bij brievenbus Postnl) Exloërweg 11 
Bibliotheek, (buiten op de gevel) Langhieten 3. 

Alarmering altijd via 112 ! 
 
Wanneer door de centralist van 112 is vastgesteld dat het om een mogelijke  
hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer 
bevinden, binnen een straal van 750 meter, automatisch gealarmeerd. Als vrijwilliger 
ontvang jij een bericht op je telefoon ( mits jij je hebt aangemeld als  
burgerhulpverlener), per app of sms. Je wordt gevraagd rechtstreeks naar het  
slachtoffer te gaan of eerst een openbare AED op te halen en 
dan ter plaatse te gaan. De AED’s bij de Paasbergen en 
Schippers hangen onder camera bewaking en zijn vrij  
toegankelijk. De AED bij de bibliotheek is voorzien van een 
codeslot om diefstal tegen te gaan. Bij alarmering van een 
burgerhulpverlener wordt de code meegestuurd zodat de 
hulpverlener de AED kan bereiken. 

Een ieder kan en mag de AED gebruiken,  
ook als je niet bent aangemeld als burgerhulpverlener.  

Reanimeren kun je leren ! 
Iedereen vanaf 14 jaar kan een reanimatiecursus volgen. In gemiddeld 4 uur ( 2 x 2 uur) leert u 
een hartstilstand herkennen, hartmassage toepassen en mond op mond beademing geven. 
Ook leert u de AED gebruiken. De instructeur is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie 
Raad. De kosten worden veelal door uw ziektekostenverzekering uitbetaald mits aanvullend 
verzekerd. Vereniging Dorpsbelangen Odoorn verzorgt het onderhoud en de updates van de 
AED’s. Dorpsbelangen hoopt dat het gebruik  van de AED niet nodig zal zijn, maar vindt het 
geruststellend dat zowel buurtbewoners als bezoekers van Odoorn zo snel mogelijk geholpen 
kunnen worden bij een hatstilstand. 
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Wie kan burgerhulpverlener worden? 
 
Iedereen die kan reanimeren, kan zich bij HartslagNu aanmelden. Jij en ik.  
Jong en oud. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter.  
Wanneer je wordt geregistreerd als hulpverlener bij HartslagNu, dan heb je een  
erkende reanimatietraining gevolgd en zorg je ervoor dat je ieder jaar een  
opfriscursus volgt. Dus als je als BHV’er, lid van de EHBO of Rode Kruis bent of je 
bent werkzaam in bijv. de zorg: dan kan kun je je meteen opgeven! 
Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die zich inzetten om bij een hartstilstand zo 
spoedig mogelijk de hulpverlening op te starten tot dat de professionele hulp  
(ambulance) het kan overnemen. 
Binnenkort zal KNV EHBO Valthe, partner van de Hartstichting, een  
informatiebijeenkomst organiseren in samenwerking met Dorpsbelangen Odoorn.  
Op deze bijeenkomst zal uitgebreide info worden gegeven. Datum en tijd zullen nog 
bekend gemaakt worden. 

Voor nadere info omtrent de AED’s en/of aanmelding voor een reanimatiecursus 
kunt u contact opnemen met:  
Harm Weerman, hammeer@hetnet.nl  
of 0591-346598 na 18.00 uur 
Of via www.hartstichting.nl 

___________________________________________________________________ 

mailto:hammeer@hetnet.nl
http://www.hartstichting.nl
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ONZE CORRESPONDENT DOWN UNDER 

In de afgelopen periode heeft u een aantal  
verslagen/artikelen kunnen lezen van de reis die 
Amy Jonkman heeft gemaakt naar Australië en 
Nieuw-Zeeland. Wij hebben deze bijdragen zeer 
gewaardeerd en van diverse kanten hebben we 
gehoord dat dit ook voor u gold. Dit was voor mij 
reden om eens nader met Amy in gesprek te 
gaan, niet alleen over de reis, maar ook over haar 
zelf. U kent Amy waarschijnlijk allemaal van haar 
werkzaamheden bij de plaatselijke  
supermarkt, daar werk ze inmiddels al  8 jaar. 
Verder heeft ze “vroeger’ gevoetbald, maar dat 
viel niet meer te combineren met haar werk bij de 
COOP. Na een (niet afgemaakte) HBO opleiding 
Social Work in Zwolle heeft zij in Emmen aan het 
Drenthe College een MBO opleiding toerisme  
gevolgd en met succes afgerond. Een stage op 
een reisbureau gaf niet direct aanleiding om daar 
een carrière te overwegen, een tussenjaar om 
daarna weer richting HBO door te stromen was 
op dat moment een overweging.  

Maar, een jaar op reis is natuurlijk ook aantrekkelijk en past ook wel bij een  
toerisme-opleiding. De keuze voor Australië was toen snel gemaakt, het is een 
prachtig land, in trek bij backpackers en het land doet niet moeilijk over  
verblijfsvergunningen e.d., zoals bijvoorbeeld Amerika wél doet. Tegen een betaling 
krijg je gewoon een visum.  
 
Het werd dus een heel jaar reizen en werken in Australië en daarna nog een maand 
echte vakantie in Nieuw-Zeeland. Het werken bestond vooral uit het als au pair bezig 
te zijn bij families, dat bestaat in feite uit het deel uitmaken van het gezin gedurende 
de hele dag, inclusief verblijf. Verder heeft ze overnacht in hostels en in zogenaamde 
campervans. Dat laatste is een combinatie van een camper en een van  
(pick up truck), bijna altijd uitgerust met vierwiel- aandrijving. Gelet op de toestand 
van de wegen, die erg te lijden hebben onder droogte of grote regenval, is die 
vierwielaandrijving een noodzaak.  
 
De gezinnen waarin ze werkte bestonden, zoals de hele bevolking van Australië, uit 
diverse oorspronkelijke nationaliteiten, dat varieerde van een Nederlandse man uit 
Assen!, een Chileense tot een aantal Australiërs. Australië is natuurlijk een  
smeltkroes, waartoe vooral inmiddels ook veel Aziaten behoren. Volgens Amy  
betekent dat in elk geval ook dat je er erg lekker kunt eten. Dankzij de Nederlandse 
inbreng kun je trouwens ook poffertjes, stroopwafels, pepermunten en andere,  
typisch Nederlandse lekkernijen(?) eten.  
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Het reizen gebeurde met steeds verschillende personen, met een oproep via Facebook 
kwam het reisgezelschap steeds weer tot stand. Dan werd er een auto gehuurd – vaak 
de eerder genoemde campervan – en dan ging men op pad. Ook dit gezelschap was 
vaak een bonte mengeling van nationaliteiten, naast Nederlanders waren dat  
Duitsers, Engelsen, Fransen en ook weer vaak Aziaten. Op deze manier is ze heel 
Australië letterlijk rondgereisd, waarbij er op enig moment zelfs 4.400 km is afgelegd in 
5 weken tijd.  Naar haar eigen ervaring is west Australië het spannendst, het is  
ongerepter en – zo mogelijk – nog dunner bevolkt dan de rest van Australië.  
De oostkust is met de grote steden als Sidney en Cairns iets bekender en voller,  
maar is met een lengte van 3.000 km in elk geval ook nog lekker uitgestrekt. 

De maand in Nieuw-Zeeland was echt vakantie, wat dat daar vooral opviel is het grote 
verschil in klimaten tussen de verschillende delen, van bijna tropisch tot een bijna  
poolklimaat, afhankelijk van het seizoen en de plaats waar je bent.  

Als het om de toekomstplannen van Amy gaat bestaat er bij haar nog wel enige  
onduidelijkheid. Een verdere opleiding in de sfeer van toerisme speelt door de  
gedachten, maar werken op een reisbureau is geen optie meer. Het liefst zou ze een 
opleiding combineren met werken, het is altijd prettig om over een beetje geld uit  
inkomen te beschikken. Daar raak je op enig moment aan gewend. Het is altijd beter 
dan sappelen met geleend geld of iets dergelijks. 

Dat reizen inmiddels in het bloed zit is wel duidelijk geworden. Toen ik probeerde aan 
afspraak voor dit interview te maken zag ik een berichtje langskomen dat Amy naar  
Sri Lanka was vertrokken. Ik was even bang dat ze weer een jaar zou wegblijven, maar 
dit bleek om een echte vakantie te gaan. Dit was voor Amy de eerste georganiseerde 
groepsreis, met een, ook qua leeftijd, gemêleerd gezelschap. Sri Lanka is volgens Amy 
ook prachtig. Er is binnenkort een reünie gepland, dus het reizen met een groter en 
deels ouder gezelschap is ook goed bevallen. 

Voorlopig zien we Amy nog gewoon in ons dorp en bij de supermarkt, of dat tot in  
lengte van jaren zo blijft, waag ik te betwijfelen. 

Theo Zondag 

_____________________________________________________________________ 

HAANTIE OP ‘N STOKKIE 

Zondag 14 april is het Palmpasen. De kinderen mogen dan weer 

hun Haantie op ’n Stokkie showen. Om 10.45 zal de bolderwagen 

vertrekken vanaf de basisschool. ODO wacht de kinderen op bij de 

Paasbergen. In de centrale hal kunnen de kinderen hun Haantie op 

’n Stokkie laten zien. Vervolgens gaan ze buiten eieren zoeken.  

Je hoeft je vooraf niet aan te melden. 
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 LEZEN EN VOORLEZEN (128) 
 
NAV. 1) LEO TIMMER, EEN HUIS VOOR HARRY, AMSTERDAM 2019 
 2) BRITTA TECKENTRUP, EENTJE IS ANDERS, HILVERSUM 2016 - 2 
 3) JOKE VAN LEEUWEN, TOEN IK…AMSTERDAM 2018 

Drie boekjes voor jeugdige en a.s. lezers (en om voor te lezen) 

1) Het eerstgenoemde boekje verscheen als  
prentenboek voor 2019 bij de Nationale  
Voorleesdagen is van 23/01 tot 02/02.  
 
HARRY is een grappig hondje dat tikkertje gaat 
doen met VERA de vlinder. Dat gaat best  tot 
Harry “uren later’ bedenkt  dat het tijd is om naar 
huis te gaan. Maar waar is hij? Hij ziet Vera ook 
niet meer. In paniek gaat H, op zoek naar zijn 
huis maar het is niet te vinden. Hij schrikt wel 
van een grote hond. Eindelijk komt  bij een lege 
maar vieze vuilnisemmer. Er zijn daar gelukkig 
honden die Vera wel kennen. Ze moet in het 
park fladderen. Dat klopt. Vera gaat met Harry 
op de weg terug naar huis. Onderweg zien ze 
posters met daarop de tekst dat Harry vermist is. Zo komt Harry weer veilig thuis. 

2) Dit uit het Engels vertaalde boekje is een ZOEKBOEK  
Er staan 15 groepen dieren in bijv. vogels, panda’s enz. Eén dier in de groep is  
anders dan de anderen en dat moet worden opgezocht. Als je met meer kinderen 
kijkt kun je er eventueel een wedstrijdje van maken. 
De dieren zijn mooi getekend en gekleurd. 

3) In dit leuke boekje dat Joke van Leeuwen ook ZELF getekend heeft (dat kan zij!)  
staan 16 dingen die je wel eens moet doen, bijvoorbeeld (iets) kiezen OF wat leuks 
doen OF een club oprichten. Boven elk van de 16 hoofdstukjes staat:  
TOEN IK ……De jongen die de verhaaltjes doorgeeft heet Deef. Hij fantaseert vaak 
bij de verhaaltjes die hij vertelt. Dan krijg je mooie en grappige stukjes tekst.  
IK geef  een voorbeeld: Boven het stukje op p. 37-42  staat: Toen ik EEN WOORD 
NIET WIS. Deef zoekt naar een woord. Zijn moeder zegt: denk een rustig na maar 
Deef is niet rustig. Hij wil een woord “voor als je op een dag dacht dat  je die dag 
graag had willen overslaan omdat die niet goed gelukt was, maar je kon hem niet 
overslaan want dan klopten de nummers van de dagen niet meer” enzovoort. 

Met dit boekje kun je als voorlezer en plaatjeskijker lang vooruit want op elke  
bladzijde staat wel iets waar je bij stil kunt staan. 

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS FEBRUARI 2019 

Film ‘Het Zwijgen’ in Kerk Odoorn 
Op vrijdagavond 29 maart draait in de  
Kerk van Odoorn de speelfilm ‘Het Zwijgen’.  

'Het Zwijgen' gaat over onderzoeker Victor Dreissen (Vincent Croiset).  
Hij ontdekt in zijn onderzoeksinstituut Drentse liederen uit het begin van de vorige 
eeuw. Die liederen zijn bijzonder. Ze gaan over misdaden die gepleegd zijn en nooit 
zijn opgelost. Speciaal door één lied wordt Victor Dreissen gegrepen.  
Hij raakt verliefd op de stem van het lied en reist af naar het Drentse Koekange,  
op zoek naar de oorsprong en achtergrond. Hij weet dan nog niet dat degene die 
deze liederen wil nazingen of najagen nooit meer zal terugkeren. 

Deze avond wordt georganiseerd door Podium Odoorn, Bibliotheek Odoorn en 
Lococinema. Aanvang 20.00 uur, entree €5,00. 

Lentefeest 
Op woensdagmiddag 3 april gaat de Bibliotheek samen met de combicoach Sport 
een Lentefeest organiseren. Knutselen en spelletjes alles rond het thema Lente in 
en rond de Bibliotheek voor kinderen van groep 3 t/m 8  
van 15.00 tot 16.30 uur. 

Dreumesuurtje 
Maandag 8 april van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun 
ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart  
Voorleesuurtje in de bibliotheek. Margriet en Roelie gaan voorlezen, knutselen en 
zingen met de dreumesjes en hun ouders of oppas omtrent het 
thema voorjaar.  
De toegang is gratis. 

Lezing over Bijen door Anne Jan Loonstra 
Woensdagavond 17 april. Anne Jan Loonstra bestudeert al meer 
dan vijftien jaar wilde bijen en is o.a. medeauteur van het 
standaardwerk “De Nederlandse Bijen” dat in 2012, het jaar van 
de bij, is verschenen. Hij geeft lezingen en cursussen door heel  
Nederland. De lezing van vanavond is een kennismaking met de 
wilde bijen, hun biologie, levensbehoeften en verbondenheid met 
het landschap. Ook vertelt Anne Jan hoe we in het beheer en de inrichting van het 
landschap, en ook van onze eigen tuin, wilde bijen kunnen helpen door rekening te 
houden met hun levensbehoeften. We krijgen vele mooie zelfgemaakte  
macrofoto’s, illustraties en korte filmpjes te zien. 

Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,00 voor niet-leden incl. koffie/thee.  
Voor leden € 4,00. 

Goede Vrijdag 19 april is de Bibliotheek Gesloten 
www.bibliotheekodoorn.nl 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 

 

Oorspronkelijke Weiert (drinkplaats voor vee). 

Terrein tussen de Klaproosstraat en Korenbloemstraat. 


