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32e jaargang no. 7 

Maart 2020 

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 
 

Hoogstwaarschijnlijk gaan de kerkdiensten in april niet door. Er wordt gezocht naar 
alternatieven. Ook de koffieochtend in de Boshof op 1 april gaat niet door.  

Voor informatie kunt u bellen met Willem Mulder (0591-513174), of kijken op de  
website ( www.vrijzinnigekerkodoorn.nl ) of op Facebook: @KerkOdoorn 
 

DORPSAGENDA 
 
BESTE LEZERS,   

Zoals u gewend bent, staan er in de dorpskrant vaak allerlei aankondigingen van  
bijeenkomsten, concerten en evenementen. Wij weten niet zeker of de  
aangekondigde zaken doorgaan in verband met het Coronavirus. Alle  
aankondigingen verderop in het boekje zijn derhalve onder voorbehoud. Probeer dit 
dus, tot op het laatste moment, te achterhalen op de website van de betreffende  
organisatie.   

 
AFVALKALENDER 2020 
28 maart oud papier, 31 maart restafval, 7 april GFT, 14 april plastic,  
21 april restafval, 28 april GFT. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Water met bakken uit de hemel, over land(en) een ‘gure wind’. 

Aan de oevers van Odoorn wandelt iemand met een paraplu. Een verregende hond 
volgt stoïcijns de verzonken voetstappen. Een dagelijkse routine, hebben we die niet 
allemaal? Meestal en dat kan best fijn zijn. Terwijl de wereld struikelt over het  
Coronavirus, is hier alles vertrouwd en relaxt. Niets aan de hand, maar handen 
schudden werd recent en per direct (en voor hoe lang?) wel verboden.  

Een week na het schrijven van bovenstaande tekst, blijken de gevolgen voor ons 
dagelijks leven heel wat ernstiger te zijn. In Rutte’s toespraak werd ‘nut en noodzaak’ 
van nieuwe regels helder uitgelegd. Grenzen zijn bijna gesloten. Alles wat sociaal is 
ook. DW4D is nog onzeker. Scholen zijn dicht en kinderen leren digitaal dankzij  
improvisatietalent van leerkrachten. We houden 1½ meter afstand van elkaar. Voor 
eigen bestwil beter. Boodschappen zijn voor me gehaald. Voor wie wil, is bezorgen 
ook een optie. Al zijn/worden allerlei bijeenkomsten verzet, leven we hier verder – op 
wat gehamster na – bij de dag. Honden en hun bezitters zullen toch meermaals per 
dag de buitenlucht moeten trotseren. 

Langzaamaan rollen we dan door richting de rolstoel-4-daagse. Pas in juni, maar zo 
is men bijtijds op de hoogte: wellicht een mooie vrije handen-uit-de-mouwen dag.  

Echter alleen als de lucht voldoende is geklaard … 

Conny van der Bent 
__________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 23 april 2020 
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 12 april 2020. 

U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Er waren afgelopen maand geen nieuwe Oringers te verwelkomen. 
 
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 

CLUBJE 

Het is een doordeweekse avond. Na een lange werkdag sta ik bij het fornuis een  
smakelijke en hopelijk voedzame maaltijd te bereiden. Ook wederhelft komt na een 
arbeidzame dag weer thuis. Zijn driftige voetstappen voorspellen naderend onheil.  
 
Met een ferme zwaai gooit hij de keukendeur open. “Nou”, roept hij, terwijl hij zijn jas 
openritst. “Jij en je clubje hebben het voor elkaar hoor!” Vol verwondering kijk ik hem 
aan. Waar hij het over heeft wil ik weten. “Nou, binnenkort mogen we nog maar 100 
rijden hier in Nederland. We zijn gek geworden met elkaar.”  
 
Aha, het is me duidelijk. Ik ben weer eens de veroorzaker van zijn persoonlijk leed. Met 
dat clubje bedoelt wederhelft namelijk iedereen die net als ik begaan is met klimaat en 
milieu. In de ogen van wederhelft ben ik daarom een brandnetelthee drinkende idealist 
die de hele dag planten knuffelt en sokken breit van ongebleekt geitenwol.  
 
Woest over zoveel onrecht schiet ik in de aanval. “Oh ja?” roep ik hem toe. “Het kan 
jou dus niks schelen dat onze kleinkinderen straks tot de nek in het water staan. Dat 
complete volkeren op drift raken vanwege branden, overstromingen en hongersnood. 
Hoe denk je dat het komt dat half Australië is platgebrand en Azië regelmatig  
overstroomt? Omdat jij te beroerd bent om een kleinigheid in te leveren voor een beter 
milieu!” En zo heb ik de schuld voor alle wereldleed weer terug op het bordje van we-
derhelft gelegd. Waar het hoort. 
 
Maar waarschijnlijk ziet hij dat anders. 

 

Bianca 
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PODIUM ODOORN: HEEREN OUD-ZUID STAAT STIL BIJ 75 JAAR VRIJHEID 
 
In een programma met liederen en gedichten die raken aan het thema “Vrijheid” laten 

de Heeren de muziek spreken. Muziek die kan ontroeren en troosten. Muziek die kan 

leiden tot bezinning en verbinding. Muziek als een uiting van vrijheid. Het is een  

kostbaar bezit: vrijheid. Maar vrijheid en vrede zijn kwetsbaar in een wereld waarin de 

toon steeds feller wordt en de oorlogstrom luider klinkt. In het muziekprogramma zijn 

de verschillende kanten van vrijheid te horen. Op muziek die meandert door de vele 

muziekstromingen: pop, klassiek, blues, chanson. Muziek van Piazolla tot Pink Floyd, 

van Leonard Cohen tot Jules de Corte, 

van Billy Joël tot Daniël Lohues. Met  

gedichten van Ed Hoornik en Willem  

Wilmink en met teksten van Paul van Vliet 

en de Drentse schrijvers Suze Sanders 

en Egbert Hovenkamp. Eigen teksten en 

muziek zijn van Luc Oostra. 

 
De drie leden van de groep Heeren  

Oud-Zuid hebben allemaal hun sporen 

verdiend in de muziek. Ontstaan uit de 

groep “Toermalijn” spelen Cor Többen 

(gitaar), Jan Kuipers (piano) en Luc Oostra (zang/gitaar) al meer dan 40 jaar samen. 

Onder die naam brachten ze de cd “Alleen” uit. Later zijn ze verder gegaan als Heeren 

Oud-Zuid. Ze gebruikten ook teksten van Drentse dichters als Gerard Nijenhuis, Marga 

Kool, Suze Sanders, Erik Harteveld en Ria Westerhuis en brachten die uit op de  

demo-cd “Weer Terug”. In 2015 verscheen hun album “Vrij” met meer eigen teksten. 

Voor een optreden tijdens het festival “Blues in Grolloo 2015” maakten de Heeren  

Oud-Zuid een aantal bewerkingen van nummers van Cuby + The Blizzards. Ook  

speelden ze met geëngageerd werk voor de Stichting Struikelstenen Assen en het  

Herinneringskamp Westerbork. En op het Zomerzinnen festival zijn ze diverse keren te 

gast geweest. De clips van “Het Late Locht” en het nummer “Vrij” zijn regelmatig op 

RTV-Drenthe te zien geweest en er is een speciale uitzending met hen gemaakt voor 

het programma “De jongens van het Noorden”. 

 
In het kader van 75 jaar vrijheid treden de Heeren Oud-Zuid op Zaterdag 11 april 
2020 op in de kerk van Odoorn. Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. 
De kerk is open om 19.30 uur. Kaarten: € 10,-  te koop voor aanvang of in de  
voorverkoop. 

Kaarten in de voorverkoop kunnen besteld worden via de website www.sokc.nl,  
via de mail h.klein@sokc.nl of worden afgehaald bij drogist SIMA, Exloerweg 9a. 
7873 BW Odoorn. 

 

 
 

http://www.sokc.nl/
mailto:h.klein@sokc.nl
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PODIUM ODOORN: MARJOLEIN MEIJERS,  
VAN BERINI TOT SOLEX 
 
Marjolein Meijers kent u nog als Annie van de Berini’s, met 
Jan Rot als An & Jan en solo met muzikanten in het  
programma ‘Solex’. Al die tijd werd haar muziek steevast  
onthaald op lovende kritieken. Hoog tijd dus voor een  
overzicht. 
 
In ‘Van Berini tot Solex’ leidt Marjolein het publiek door haar muzikale leven, samen 
met de muzikanten Walter en Onno Kuipers. Het drietal brengt de allermooiste oude 
liedjes, maar ook gloednieuwe, afwisselend spetterend en ingetogen, vrolijk en  
stemmig, goed gearrangeerd en mooi van eenvoud. En zoals we van Marjolein  
gewend zijn, wordt alles gelardeerd met smeuïge verhalen, ontroerende achtergronden 
en een vette lach. De muzikale verdeling is als volgt: Marjolein Meijers: zang, bas en 
gitaar, Walter Kuipers: viool, mandoline, bouzouki en doedelzak, Onno Kuipers:  
accordeon, trekzak en gitaar. Zij zingen en spelen van Iers, Americana, cajun en  
old time tot eigen muziek. 
 
Voor meer informatie kijk op Facebook of op de website: www.marjoleinmeijers.nl 
 
Marjolein Meijers treedt op Zaterdag 18 april 2020 op in de kerk van Odoorn,  
Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. 
Kaarten: € 15,-  te koop voor aanvang of in de voorverkoop. 
Kaarten in de voorverkoop kunnen besteld worden via de website www.sokc.nl, via de 
mail h.klein@sokc.nl of worden afgehaald bij drogist SIMA, Exloerweg 9a. 7873 BW 
Odoorn. 

http://www.sokc.nl/
mailto:h.klein@sokc.nl
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KROON ? (OPSCHREVEN AN’T END VAN  FEBRUAORI) 

Ik ben wal  een beetie fier op mijzulf. Zowat de hiele wereld veroveren zunder te  

schieten. Loopgraven heb ik ok niet neudig had. Der waren hielemaol gien gevechten 

an de grenzen. Iederien dacht dat ik gewoon zul stoppen an de grens. In de eerste 

plaots bint er tegenswoordig hielemaol gien grenzen meer. In de twiede plaots ben ik 

de grenswachters, die der nog bent, gewoon veurbij vleugen. Ze hadden het niet in de 

gaoten. De iene dag stun ik te trappelen an de grens en de aandere dag was ik,  

zunder dat ze het markt hadden, al an de overkaant. Tja, der bent een paor dooien 

vallen. Hoewel het gemiddeld nog wal met vuul. Daor ben ik niet zo groots op, maor aj 

de wereld veroveren wilt valt der slachtoffers. Toen ik ienmaol binnen was wuur het 

wal moeilijk um het veld oet te breiden. Alle dörpen en steden waren stil. Gien mens 

kwam op straot. En as ze de straot op gungen keek elk en ien mekaor met een scheef 

oog an. Ze duurden niet bij mekaor in de buurt te kommen of ze wuren deur de naïeve 

overheden bij mekaor oet de buurt hollen. In een soort paniek gungen ze ook nog  

vergaoderen over belangrieke evenementen die niet deur gaon können. Het idee was 

dat ik dan meer de kans kreeg um an te vallen. Daor hadden ze wal een beetie geliek 

in, maor ze vergaten dat ik het moeilijk kriegen zol as elkeniene zuch an de  

veurschriften hollen zul. Ik kreeg het op dat moment eigenlijk ook wal een beetie te 

kwaod. Ik vuulde gewoon dat ik oetbreiden mus. Mien potentie kwam op een  

hoogtepunt zak maor zeggen. Het veurjaor was in aantocht…! Maor dat veurjaor kun 

ok mien undergang betieken. Ik kan niet zo tegen de warmte, dus moek vlot wezen. 

Op dit moment, eind februaori, ben ‘k nog drok met de bevruchting. Het succes is er 

nog aal daogen. De paniek slat nog lekker um zuch hen. En dizze nacht ben ik over de 

grens kommen en kan ik anrichten waor as ik veur kommen bin in dit laand. Het giet 

allemaol nog wat stroef, want de mensen hier bint over het algemien goed veurbereid.  

Hoe het slagveld er an het end van meert oet zal zien kan ik nou natuurlijk nog niet 

overzien. Maor ik gao deur zolang ak kan. Ik denk dat ik de boel wal plat krieg.   

Het doel is dat elkeniene wet, dat Corona is an zet…..! 

Wil Eefting 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO    

In verband met het Coronavirus kunnen er aanpassingen zijn in 
het programma. Kijk op muziekverenigingodo.nl voor het laatste 
nieuws, of volg ons op Facebook    

 
Zondag 5 april         

Palmpasen in de Paasbergen 
 
De Oringer Kapel speelt tijdens de Palmpasen viering, waarbij de 
jongste kinderen van de basisschool hun versierde 
‘Haantie-op-‘n-stokkie’  aan de bewoners van het zorgcentrum mo-
gen laten zien.  

Woensdag 20 mei    

Kapel speelt bij start Kennedymars 
 
Tijdens de start van de Kennedymars zal de Oringer Kapel de wandelaars muzikaal 
uitzwaaien. 

Zondag 24 mei         
 
Oringer Dweildag 
 
In het kader van het 60-jarig jubileum van ODO wordt de 
Oringer Dweildag  georganiseerd. Tijdens de intocht van de 
Drentse Wandel4daagse spelen verspreid door Odoorn 
een aantal dweilorkesten, het belooft een hele feestelijke  
middag te worden. 
                                     
                                     
 
____________________________________________________________________________ 
    

HAANTIE OP ’N STOKKIE TOCHT GAAT NIET DOOR 

Helaas helaas helaas … Palmpasen, zondag 5 april, zal de Haantie op ’n stokkie 

tocht niet doorgaan i.v.m. alle beperkingen rondom het coronavirus. 

Traditiegetrouw zullen we volgend jaar weer ons best doen de tocht te organiseren. 

Vereniging Dorpsbelangen 
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  EERSTE KIEVITSEI VAN 2020 IN DRENTHE GEVEONDEN  

Op zondagochtend 8 maart, om 9.30 uur is op 
een extensief beheerd grasland in Meppel het 
eerste kievitsei van Drenthe gevonden. Vrijwillig 
weidevogelbeschermer Jelmer Bakker uit  
Meppel, actief bij Vogelwerkgroep Vliegvlug, 
heeft zijn vondst gemeld bij Landschapsbeheer 
Drenthe en weidevogelcoördinator Erwin 
Bruulsema heeft geconstateerd dat het om een 
vers ei gaat. Met de vondst van het eerste ei is 
het weidevogelseizoen in Drenthe officieel  
begonnen. 
 
 

Sinds zijn verhuizing naar Meppel in 2012 is de van oorsprong Friese Jelmer Bakker 
actief bij Vogelwerkgroep Vliegvlug. Zijn vondst op 8 maart is een persoonlijk record: 
“Niet eerder vond ik zo vroeg al een ei, mijn record stond op 13 maart. Dus dit is leuk!”. 
Het zoeken en beschermen van weidevogelnesten is hem met de paplepel ingegoten: 
“Mijn vader was zo fanatiek dat ik als baby al mee op pad ging”. Bakker gaat het  
komende seizoen met een positief gevoel tegemoet: “We hopen uiteraard dat het beter 
gaat dan het voorgaande jaar”.  

Plan van aanpak Drenthe 

De weide- en akkervogels hebben het moeilijk en in 2017 

ging het Ermberaad van start in Drenthe. De provincie 

Drenthe, LTO Noord, terreineigenaren en  

natuurbeheerders, jagers en natuurorganisaties zijn zich 

samen in gaan zetten voor het behoud en de bescherming 

van akker- en weidevogels in Drenthe. Er wordt intensief 

samengewerkt aan biotoopverbetering, aanpak van  

predatie, monitoring en er is onderzoek gedaan naar  

nestbescherming en kuikenoverleving van wulpen in  

Drenthe.  

Officiële start weidevogelseizoen 

Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen van 2020 in Drenthe 

officieel begonnen. Zo’n 400 vrijwillige weidevogelbeschermers gaan het veld in om 

kuikens van de tureluur, de kievit, de grutto, de scholekster en de wulp een goede start 

te geven. De vrijwilligers brengen bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen 

beschermingsmaatregelen. Landschapsbeheer Drenthe kan de groepen ondersteunen, 

dankzij de financiële steun van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij. 
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KINDEROPVANG DE WEIERT  

Dag allemaal! 

Wij van Kinderopvang de Weiert, gevestigd in 
kindcentrum Odoorn vertellen jullie graag wat wij 
zoal doen en meemaken. Kinderopvang de  
Weiert bestaat uit; het kinderdagverblijf met een 
babygroep en een peutergroep, buitenschoolse opvang en 
voorschoolse opvang.  
 
KDV 
Het kinderdagverblijf heeft de afgelopen tijd gewerkt aan het 
thema: het jonge dier. Daarbij aansluitend de nationale  
voorleesdagen met het boek ‘’Moppereend.’’ Een erg leuk 
boekje over een eend die mopperig is omdat de vijver is  
opgedroogd. Er hangt een grijze wolk boven hem die steeds 
groter wordt. Uiteindelijk gaat het heel hard regenen en dan is 
iedereen weer blij en er verschijnt een prachtige regenboog in 
de lucht. Er is een voorstelling op de groep geweest van  
Moppereend, de kinderen waren natuurlijk reuze enthousiast! 
Ook hebben de kinderen heel veel leuke knutsels gemaakt, 
zoals een wolkje die van klein naar groot geplakt moest  
worden, met aan het eind een regenboog.  
 
BSO 
Op de BSO is er gewerkt aan het thema ‘’ proefjes.’’ Wauw, dat is toch best wel  
interessant! Zo hadden we bijvoorbeeld een proefje waarbij je een kleuren  
caleidoscoop kon maken met melk, kleurstoffen en afwasmiddel, dat leek prachtig. In 
de voorjaarsvakantie hebben we carnaval gevierd als thema. Hierbij hebben we  
bijvoorbeeld een modeshow gehouden, de grappigste pakjes kwamen voorbij! Met 
ballonnen en slingers was de ruimte gezellig aangekleed. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Kinderopvang de Weiert 
www.konn.nl 
tel: 088-0305199 
 

 

 

 

http://www.konn.nl
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DEMENTIE VRIENDELIJK BORGER-ODOORN  

Icare, Andes en het Vrijwilligers Informatie Punt Borger-Odoorn (VIP! Borger-Odoorn) 
organiseren op donderdag 9 april a.s. een informatiebijeenkomst over dementie.   

Dementie Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt de ziekte dementie, dus krijgen we 
er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de 
winkel of op het werk.   

De informatiebijeenkomst  

De bijeenkomst is voor alle inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die meer willen 
weten over dementie. De avond begint om 19:30 uur en eindigt rond de klok van 21:00 
uur. Locatie: de Baander 2 te Borger.   

De volgende onderwerpen komen aan bod; Wat zijn kenmerken van dementie? Hoe 
ga ik om met iemand die dementie heeft? We bespreken samen een herkenbare  
situaties en natuurlijk is er ruimte voor vragen.   

Aanmelden  

Heb je interesse en wil je je graag aanmelden? Stuur dan een e-mail naar  
vip@andesborgerodoorn.nl met de volgende gegevens: naam, woonplaats, reden van 
deelname (bijv. familielid met dementie / vrijwilliger / algemene interesse)  
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COOP-STATIEGELDACTIE 
 
Speeltuinvereniging ‘Langhieten 2’ heeft het beheer van de speeltuin aan de  
Blauwgras in Odoorn onder zich. Deze speeltuin wordt onderhouden door de  
bewoners van de wijk Langhieten 2. Onderhoud en vervanging worden bekostigd uit 
de vrije giften van de donateurs en aanvulling vanuit de gemeente.  
De speeltuin wordt door veel kinderen en (groot-)ouders bezocht. Niet alleen 
kinderen uit de wijk Langhieten 2, maar ook kinderen uit andere wijken van Odoorn 
maken gebruik van deze speeltuin. De speeltuinvereniging vindt buiten spelen erg 
belangrijk en wil dat stimuleren. Daarom hebben zij plannen voor uitbreiding van het 
speelgebied. In samenwerking met de gemeente wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor avontuurlijk spelen rondom “De Kuil”. (het verdiepte natuurlijke terrein in de wijk). 
Er zijn plannen voor het plaatsen van een kabelbaan, evenwicht parcours,  
fietsparcours en een zitgelegenheid. Dit gebeurt gefaseerd. Voor een eventuele  
uitbreiding is meer geld nodig dan dat er nu in kas zit. Er wordt momenteel gekeken 
op welke manieren er geld bij elkaar gebracht kan worden. Wij vragen onder andere 
verschillende subsidies aan en dragen, als speeltuinvereniging, zelf ook een bedrag 
bij. 
 
Coop-statiegeldactie 
 
De Coop heeft onze aanvraag om in aanmerking te komen voor de statiegeldactie 
gehonoreerd. We zijn daar natuurlijk heel blij mee. In de maanden: april, mei en juni 
kunt u uw statiegeld doneren aan de speeltuinvereniging. Wilt u ook een kleine  
bijdrage doen? Drukt u dan een keer niet op de statiegeld-knop, maar op de knop 
ernaast: de donatieknop. De Coop zal het gedoneerde bedrag verdubbelen. 
De kinderen uit Odoorn zullen daar heel blij mee zijn. Buitenspelen blijft natuurlijk 
hartstikke leuk en in een aantrekkelijke speeltuin is dat gewoon nog veel leuker. 
Vanzelfsprekend mag er ook op een andere wijze een vrije gift gedaan worden. 
Neemt u dan contact op met de penningmeester van de speeltuinvereniging. 
 
Pieter Siebenga, pieter_siebenga@hotmail.com, 06-37256772 
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BOLDERWAGEN 

Het seizoen voor de bolderwagen verhuur is weer  
aangebroken. Dit jaar is gestart met een gezellige  
bijeenkomst van de vrijwilligers: de chauffeurs en 
Evelien in haar functie van coördinator verhuur.  
Onder het genot van een kopje koffie kregen de  
chauffeurs een shirt aangeboden waarmee ze in de 
toekomst herkenbaar zijn als chauffeur. Tevens is  
gezamenlijk de eerste rit gemaakt om samen de  
leukste routes te ontdekken in en om het dorp. 
De bijeenkomst is afgesloten met een borrel in het 
dorpshuis. 
 
Op de website van  
dorpsbelangen vindt u de 
informatie over huur van 
de bolderwagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Helaas kon chauffeur Janko 
Kinds niet aanwezig zijn. Maar hij 
hoort er natuurlijk ook bij. 
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BINNEN BLIJVEN EN BEZIG BLIJVEN 

Het is voor ‘ons volkje’ lastig om binnen te blijven zitten. We zijn graag buiten bezig en 
houden er niet van om bij de pakken neer te zitten. Dat moet ook niet. Omdat het gros 
van ons – behalve wanneer je werkzaam bent in de zorg, het onderwijs of een ander 
cruciaal beroep – zich voorlopig binnen eigen muren zo goed mogelijk moet zien te 
vermaken, een paar suggesties in willekeurige volgorde. 

- Ruim je kledingkast(en) uit. Kijk wat nog echt nodig is, goed past en lekker zit. Wat je 
niet meer gaat dragen, kan tijdelijk in de schuur of garage in grijze vuilniszakken (niet 
in die gratis zakken voor het plastic, anders is gratis straks misschien over). Tot we 
‘weer mogen’, staat het daar prima. 

- Heb je in al die kleding misschien dingen gevonden waarvan het model je niet meer 
aanstaat, maar het stofje wel, zet er de schaar in! Je kunt er genoeg creatieve dingen 
mee doen en wie inspiratie zoekt, vindt op het internet meer dan voldoende ideeën. 

-Handwerken, een persoonlijke favoriet. Voor wie breiwol of borduurzijde in huis heeft, 
is het nu een prachtige tijd om nieuwe creaties te maken. Lapjes in de kast? Patronen 
uitknippen en naaien maar. 

-En wat denk je van schilderen! Niet deuren verven, maar kunstzinnig bezig zijn.  
Op de FB-pagina’s van enkele dorpsgenoten zijn prachtige dingen te zien. Heb je  
materiaal, ga dan lekker aan de slag. Zodra we weer buiten de deur mogen, kun je 
wellicht aansluiten bij een cursus. 

- Films kijken kan voorlopig niet in de bios, maar thuis ‘flixen’ tot je neervalt, kan op 
een bepaald moment gaan vervelen. Nog ouderwetse spellen/bordspellen in huis?  
Wat een geluk! Dat wil zeggen als je met meer dan 1 persoon onder een dak woont. 
En anders is patience een mooi tijdverdrijf. 

- Lezen! Voor boekenwurmen is dit een fantastische tijd. Mits een voorraad vers  
leesvoer in huis. Of dat ene mooie boek van decennia geleden opnieuw lezen. Wie 
weet is een (tijdelijk) abonnement op de krant een idee. 

- Legpuzzels maken. Een favoriet van een mede-redactielid. Begin eens klein met 500 
of 1000 stukjes. Naarmate de ‘ophokplicht’ langer duurt kun je meer uitdaging zoeken 
in puzzels tot wel 54.000 stukjes.  

- Dichten. Wellicht aardig je daar eens aan te wagen. Misschien niet voor ieder een  
hobby maar in eenvoudige vorm voor iedereen haalbaar. Neem de Japanse dichtvorm 
‘Haiku’. Dat is een kort vers bestaande uit 3 regels, met respectievelijk 5, 7 en  
5 let-ter-gre-pen. 

Ter illustratie een die ik jaren geleden schreef: 
Het kuiken tikt zacht 
Tegen de schil, die zegt krak 
Zonlicht stroomt binnen 
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Een actuele haiku zou kunnen zijn: 
Wind uit het oosten 
Coronavirus buiten 
Houdt mensen binnen 

Een luchtige 
Harten kloppen snel 
Rode wijn draait in het glas 
Dronken van liefde 

Of een alledaagse: 
De boer ploegt zijn land 
Zaait gewas voor de toekomst 
Oogst zal zijn deel zijn 

Ruimte voor een eigen haiku:   

(5)   …………………………………………………………… 

 

(7)   …………………………………………………………… 

 

(5)   …………………………………………………………… 

 

Conny van der Bent 

_____________________________________________________________________ 

KLOKKEN VAN TROOST EN HOOP 

Net als in vele kerken door het hele land luiden we in Odoorn op 1 april, net als op 18 
en 25 maart, tussen 19:00 en 19:15 de klokken. Als teken van verbinding over de  
grenzen van sociaal isolement heen. 

Het Coronavirus dwingt ons om onze kwetsbaarheid onder ogen te zien.  
Kwetsbaarheid als mens en als economie.  

Maar als dorp, stad, kerkelijke gemeenschap en samenleving kunnen we nu de kracht 
van solidariteit laten zien. Ook dat is een teken van hoop en troost. Laten we dat hoog 
in ons vaandel blijven dragen. 

Groet! 

Kerk van Odoorn 
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OPENING DORPSHUIS 

Zaterdag 7 maart was de officiële opening van het 
dorphuis Odoorn. Officieel was het zeker.  
Onder het genot van een kopje koffie luisterden 
we naar toespraken van voorzitter dorpsbelangen 
Jan Hooiveld en wethouder Niek Wind. Vervolgens 
een enthousiaste toespraak van Klaas-Jan Niezing 
van de Oringer Marke, waar het agendabeheer 
komt voor het dorpshuis. Na de toespraken het 
moment van onthulling, het onthullen van het 
naambord naast de ingang. Hierop is tevens de 
naam AnderZ te lezen. AndersZ is een lunchcafé, 
onder het beheer van zorginstelling Cosis waar 
mensen een dagbesteding hebben in het  
verzorgen van lunches of gewoon een kopje koffie of thee. 

 

 

Na al deze officiële handelingen was het tijd voor een drankje en hapje. Want daar is 
dit dorpshuis een goede locatie voor. Vanaf heden zal het dorpshuis vrijdagavond en 
zaterdagavond open zijn als café. Wilt u gebruik maken van het dorpshuis voor  
vergaderingen, bijeenkomsten of feestjes kunt u contact opnemen met de Oringer 
Marke, daar ligt het agendabeheer voor het dorpshuis. Tel: 0591-519000. 

 

Vereniging Dorpsbelangen 
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EEN BAKJE TROOST  

Even een kopje koffie bij of met elkaar drinken. Een bakje troost. En juist dat kan nu 
voor veel mensen niet meer. De deur uit om zo’n bakje troost te halen, of de deur  
openen om iemand te ontvangen voor zo’n bakje troost.  

Daarom een virtueel bakje troost:  

 

Een bakje troost met een vraag: waarmee vult u uw eigen bakje troost?  

Want troost en afleiding, dat hebben we nu (ook) nodig. Naast informatie en al het 
nieuws over het virus dat over de wereld gaat.  

Troost – het is een woord dat we soms zo makkelijk gebruiken. Troost, dat associëren 
we vaak met troost die wij aan een ander, of die een ander aan ons kan geven.  
Maar is het ook iets van onszelf? In onszelf?  

Ieder mens heeft periodes in zijn of haar leven waarin je gedwongen wordt om stil te 
staan. Dat is wat er nu ook gebeurt. Wij staan stil. Figuurlijk én letterlijk. En dan komt 
die vraag: ‘wat nu’? Dan komen er misschien angsten, of vragen die niet 1-2-3 zijn weg 
te nemen. Troost kan de situatie verlichten, in ieder geval tijdelijk. Troost kan het ‘even’ 
weer lichter maken. Of een situatie doen oplichten.  

Maar troost is niet zo makkelijk in algemene zin te geven. Iedereen zoekt zijn eigen 
troost. In de natuur, het lezen van een boek; handwerken; het maken van een schilderij 
of een ander kunstwerk, van klei, hout of ijzer; het luisteren naar muziek; het  
verzamelen van iets; het kijken van een film of iets anders op tv. Om zodoende te  
kunnen relativeren, om je onzekerheid toch te delen, of even ‘op andere gedachten te 
zijn’, of om diep van binnen te ervaren ‘hoe het ook zal gaan, ik zal wel weer een weg 
vinden’.  

Het stellen van de vraag doe ik hier: ‘waarmee vult u uw eigen bakje troost’? Het  
invullen is aan u. Ik geloof er in dat het alleen al bezig zijn met het zoeken naar een 
antwoord op die vraag heilzaam kan zijn. En als je er zelf niet uitkomt, of als je dat  
eigen bakje troost (figuurlijk) met een ander wilt delen, dan kunnen we elkaar altijd  
bellen.  

Alle goeds voor ons allemaal!  
Helene Westerik 
Kerk van Odoorn – 06-43167139  
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RARA WAT IS DIT?    

Het voorwerp van februari is een “leest”. De schoenmaker 
kon de schoenen omgekeerd over de leest heen trekken om 
zo de schoen te repareren. Bij dit voorwerp is de uitdrukking 
ontstaan: Schoenmaker blijf bij je leest”. Het nog altijd veel 
gebruikte spreekwoord is ontleend aan een verhaal over de 
beroemde Griekse schilder Apelles die in de vierde eeuw voor 
Christus leefde. De kunstenaar verborg zich graag achter zijn 
schilderijen zodat hij kon horen wat toeschouwers werkelijk 
van zijn kunstwerken vonden. Op een dag hoorde hij zo dat 
een schoenmaker commentaar had op een van zijn  
schilderijen waar schoenen waren afgebeeld. Volgens de 
schoenmaker was één van de schoenen op het werk niet  
helemaal correct afgebeeld. Er ontbrak volgens hem namelijk 
een vetergat. Apelles trok zich de kritiek aan en besloot het werk aan te passen.  
Korte tijd later bekeek de schoenmaker het gewijzigde schilderij nogmaals en opnieuw 
had hij wat aan te merken. Dit keer zei de schoenmaker dat één van de scheenbenen 
niet helemaal correct was afgebeeld. Apelles was het toen zat en zei tegen de  
schoenmaker: “Sutor, ne ultra crepidam” (“Schoenmaker, niet verder dan de schoen”) 
Later werd deze zegswijze bij ons bekend als “Schoenmaker, hou je bij je leest!”  
(of: “blijf bij je leest”)  

Van het voorwerp van deze maand heb ik een foto binnen gekregen, maar weten we 
echt niet wat het is. We doen een beroep op u om eens goed te kijken.  
Mocht u enig idee hebben horen we dat graag. Het lijkt wel op een mes o.i.d. 

 

 

Bert van der Lit 
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HEJ ‘T AL HEURD DAT …. 

In het Paasbergenbossie oefend is op de bomenkap, ingeval het SIVO-bossie  

wieken möt veur een nei sportpark? 

Die oefening is geweldig goed lukt, dus dat komt an de Dennenweg vast ok dik veur 

mekaar 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De winkel gaat 5 mrt weer open tot Moederdag (10 mei).  
Open op do - vr - za en koopzondagen: 29 mrt en 26 april van 10-17 uur  

 

MK Objecten is open 
We vragen wel om zoveel mogelijk te pinnen en handcontact te vermijden. 

We hebben desinfecterende gel, bij binnenkomst graag gebruiken en ben je  
neusverkouden, hoest en of nies je of heb je milde griepverschijnselen  

kom dan niet naar de winkel. 

Wij voelen ons goed! 
Alvast bedankt voor je begrip. 
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STOLPERSTEINE IN VALTHERMOND            

Op woensdag 1 april om 9.00 uur ’s morgens legt Duitse kunstenaar Gunter Demnig 
voor de voormalige woning van de Joodse slager Daniel Lezer in het voetpad aan het 
Zuiderdiep vijf zogenoemde struikelstenen. Hierbij zijn de kinderen van groepen 7 en 
8 van de basisscholen De Aanloop en Rehoboth aanwezig. Dit gebeurt op initiatief 
van HV Carspel Oderen, Valthermond.nu en de Stichting Cultuurhistorische waarden 
in de Drentse Veenkoloniën. De gemeente Borger-Odoorn heeft hiervoor een  
subsidie beschikbaar gesteld.  

Daniel Lezer woonde met zijn vrouw Hendelina Bloemendal en hun drie jonge  
kinderen aan het Zuiderdiep 506 in Valthermond naast de Nederlands Hervormde 
Kerk11. Daniël (44) werd vermoord op 31 december 1944 in Midden Europa. Zijn 
tweede vrouw Hendelina Bloemendal (34) en dochtertjes Jozefiena Elsien (7) en  
Telsiena Richel (6) en zoontje Jozef (3) op 15 oktober 1942 in Auschwitz.  
Gunter Demnig Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de 
Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid  
monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Demnig brengt deze  
gedenktekens aan in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door 
de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze 
Stolpersteine herinneren aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen,  
dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova's getuigen en gehandicapten. Hoe  
Demnig aan de naam Stolpersteine is gekomen weet hij zelf niet meer, maar hij  
citeert met instemming een scholier "Man fällt nicht über die Stolpersteine, du  
stolperst mit dem Kopf und dem Hezen" (men valt niet over de Stolpersteine, je  
struikelt met je hoofd en je hart) De stenen zijn van beton. Op de kop van 10 x 10 cm 
zit een messing plaatje, waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en 
datum van het overlijden zijn gestanst.  
 
Foto: 
Kerk 11 in Valthermond in 1902 met daarnaast het pand waar de familie Lezer  
woonde (Foto Jan Ottens) en dezelfde woning waar de  familie Warta woonde  
(Foto Fenny van der Vlag). 

 
    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
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BEVRIJDINGSLEZING: TERUG IN DRENTHE   

Donderdag 9 april komt Pauline Broekema, schrijfster en oud-verslaggeefster van het 
NOS-journaal, naar Exloo. In haar lezing vertelt zij over haar journalistieke carrière, 
maar vooral over haar schrijverschap. Het accent deze avond ligt op haar laatste boek 
Het uiterste der zee (2018), dat in het noorden speelt. Het boek vertelt het verhaal van 
twee joodse families uit Groningen en Friesland. Hoofpersonen zijn Mies Nieweg en 
haar dochtertje Sara, die gescheiden van elkaar in onderduik de oorlog overleven. 
Het is ook het verhaal van stille helden, die met gevaar voor eigen leven een ander 
helpen zonder zich daar op voor te staan. De lezing wordt samen met de bibliotheek 
van Odoorn georganiseerd. Aanvang 20.00 uur in diner-café Bussemaker in Exloo.  

Tweede Wereldoorlog terugkerend thema 
Dat de Tweede Wereldoorlog in haar werk een terugkerend thema is heeft deels te 
maken, denkt Pauline, met haar achtergrond. De familie van moederskant zat in het 
verzet, haar oom Pieter werd in 1944 door de bezetter vermoord. “Als ik bij mijn  
grootouders in Het Boschhuis logeerde dan was de oorlog altijd aanwezig. Die liep als 
een scheidslijn door hun bestaan. Voor de bezetting was het leven goed geweest. 
Daarna werd het nooit meer zoals het was.” Pauline vertelt wat er komt kijken bij het 
schrijven van een boek. Het onderzoek dat er aan vooraf gaat en het schrijven zelf. 
Maar ook zal ze vertellen over Het Boschhuis, de kroniek van haar familie (2015).  
Tevens gaat ze in op haar werk als journalist. “Ik begon in Drenthe. Bij de Meppeler 
Courant. Veel van wat ik daar leerde breng ik nog altijd in praktijk.” Vandaar de titel 
Terug naar Drenthe.  “De titel Terug naar Drenthe ” zegt ze “refereert ook aan  
gelukkige herinneringen uit mijn jeugd. Ik ben geboren in de stad Groningen en we 
gingen vaak naar Drenthe. Naar het bos, de heide van Dwingeloo, lange wandelingen 
maken, pannenkoeken eten. Odoorn en omstreken brengen beelden terug van  
heerlijke vakanties, eindeloze fietstochten en schoolreisjes. Drenthe was vaak de  
bestemming. En de zon scheen  

____________________________________________________________________ 

 
Coronavirus zorgt voor uitstel leggen Stolpersteine en Bevrijdingslezing  
Pauline Broekema  

Het coronavirus zorgt voor het uitstellen van twee activiteiten die te maken hebben met 
de herdenking van 75 jaar bevrijding.  Op woensdag 1 april gaat het leggen van de vijf 
zogenoemde struikelstenen voor de voormalige woning van de Joodse slager Daniel 
Lezer in Valthermond niet door.  

Ook de Bevrijdingslezing van Pauline Broekema, oud-verslaggeefster van het  
NOS-journaal, die was gepland door de HV Carspel Oderen en de bibliotheek van  
Borger-Odoorn op 9 april in Exloo wordt uitgesteld tot het najaar. 

Meer informatie: Roelof Hoving Tel: 0591-549268 of 06-29560994  
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‘IN BALANS’ MET VALPREVENTIECURSUS   

Als u ouder wordt, kunt u minder in balans zijn tijdens het lopen en staan.  
De kans dat u valt wordt groter, met alle vervelende gevolgen van dien. Wist u dat u 
door deel te nemen aan een valpreventieprogramma, de kans dat uw valt met 50 tot 
60% kunt verminderen? U kunt voor de cursus ‘In Balans’ terecht bij de combicoach 
senioren van de gemeente Borger-Odoorn. Zij organiseert deze cursus op de  
woensdagen 1, 8 en 15 april van 09.30 tot 11.30 uur in het dorpshuis van Exloo. 

Programma.  

In de cursus valpreventie leert u hoe u vallen kunt voorkomen en hoe u op kunt staan 
als u onverhoopt toch gevallen bent. Informatie wordt afgewisseld met  
bewegen. Balans, coördinatie en sterke spieren zijn belangrijk om vallen te  
voorkomen. U krijgt hier oefeningen voor. De cursus is afwisselend en leerzaam. 
NB: In deze cursus zit niet het oefenen van valtechnieken. 

Opgave en kosten 
 
Wilt u deelnemen? Geeft u zich dan vóór 30 maart op bij Petra van den Bosch,  
combicoach Senioren van de gemeente Borger-Odoorn. Dit kan via telefoonnummer 
06 – 11 39 43 01 of per mail: P.vandenbosch@borger-odoorn.nl  

Deelname aan de cursus kost € 12,00. Dit is inclusief cursusboek en 2x koffie/thee per 
bijeenkomst. 
 

N.B. Door de coronavirus gaat bovenstaande datums niet door. U kunt zich al wel  
opgeven en ter zijne tijd krijgt u dan bericht welke datums van deze cursus van start 
gaan. 
 

_____________________________________________________________________ 

SCHOOLSLUITING I.V.M. HET CORONAVIRUS 

Op zondag 15 maart werd van regeringswege besloten alle scholen te sluiten.  
Kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in cruciale functies mogen wel komen.  
Het is stil op het schoolplein en dat zal het in ieder geval blijven tot 6 april. In de  
tussentijd wordt onderwijs digitaal aangeboden. 

In een extra nieuwsbrief doet de schoolleiding, mede naar aanleiding van de oproep 
van minister-president Rutte, een oproep aan de ouders om ook met kinderen en  
contact met anderen de nodige voorzichtigheid te betrachten: 'Er is kennelijk niet bij 
ieder kind het bewustzijn dat zij drager kunnen zijn van het virus en ánderen in de  
problemen kunnen brengen.' 

mailto:P.vandenbosch@borger-odoorn.nl
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JUBILEUM CONCERT 60 JAAR ODO 29 FEBRUARI  WAS EEN ENORM  
SUCCES. 

 
 

Uitverkochte Kerk in Odoorn bij start jubileumjaar Odo! 
Wensconcert jarige Muziekvereniging Odo valt zeer in de smaak bij publiek  

en orkest.  
 
 
 

Foto’s: Marcel Kuipers 
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LEZEN EN  VOORLEZEN (139) 

NAV,. Francine Oomen, Lena Lijstje,  Amsterdam 2020 [ 15e herziene druk} 

Een spannende tijd voor een meisje van 11 jaar  

Het meisje over wie het gaat in dit boek heet Lena van Elswoud, maar iedereen 
noemt haar Lena Lijstje want ze maakt veel lijstjes. Ze vindt het moeilijk om te  
kiezen, iets wat je toch regelmatig moet doen als je leeft. Op (p. 8 -43) staan een 
groot aantal lijstjes. Over dingen die geluk brengen, over dingen die je graag wilt 
eten etc. Lena  gaat haar gang op school, met haar vriendinnen of met  familieleden 
tot ze merkt dat haar vader weg wil gaan van haar moeder en haar. In het verhaal 
volgen we wat er allemaal gebeurt in het gezin van drie. Eerst is Lena kwaad op haar 
vader, dan probeert ze of hij terug wil komen. Intussen maakt ze een lijstje om haar 
moeder op te vrolijken. Opa en oma spelen ook een rol evenals haar beste vriendin 
San. Haar  ouders gaan een weekje naar Parijs maar niks helpt. Aan het einde van 
het verhaal maakt Lena kennis met een zwerver die Theo heet en alles blijkt te  
weten,  Hij probeert haar goede raad te geven.  Hij zegt bijv achteruit kennen we niet  
meissie, alleen vooruit (p-109). Lena zelf ervaart na veel verdriet, en spanningen dat 
het beter is om gewoon de dingen te zeggen en te vragen dan om alles zelf in stilte 
te willen oplossen (p. 112). Haar vader vindt een huis in de buurt van de school. 
Daar kan ze heen als ze  wil gaan. 

Hier stopt het verhaal. We weten dus niet hoe het afloopt, het is een zo genaamd 
een ‘open einde’. 

DE SCHRIJFSTER 

FRANCINE OOMEN is inmiddels bijna 60 jaar. Ze schrijft al sinds 1990   
jeugdboeken, soms in series. De  eerste druk van dit boek verscheen al in 2001. 
Lang geleden dus. Francine schrijft, op een ik zal maar zeggen, positieve manier 
over de dingen ook al  gaat het over akelige ervaringen. Dat is een kunst apart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS MAART 2020 

In verband met Corona zijn alle extra activiteiten 
van de Bibliotheek, zoals Belastingspreekuren, 
Cursussen, filmavond tot en met 31 maart  
afgelast.  

Bevrijdingslezing: Terug naar Drenthe (onder voorbehoud) 

Donderdag 9 april komt Pauline Broekema, schrijfster en oud-verslaggeefster van het 
NOS-journaal, naar Exloo. In haar lezing vertelt zij over haar journalistieke carrière, 
maar vooral over haar schrijverschap. Het accent deze avond ligt op haar laatste 
boek Het uiterste der zee, dat in het noorden speelt.  

Het boek vertelt het verhaal van twee joodse families uit Groningen en Friesland. 
Hoofpersonen zijn Mies Nieweg en haar dochtertje Sara, die gescheiden van elkaar 
in onderduik de oorlog overleven. Het is ook het verhaal van stille helden, die met 
gevaar voor eigen leven een ander helpen zonder zich daar op voor te staan.  

De lezing wordt samen met de bibliotheek van Odoorn georganiseerd door  
Historische Vereniging Carspel Oderen. Aanvang 20.00 uur in diner-café  
Bussemaker in Exloo.  

Leden en gezinsleden van de leden van de vereniging en leden van de bibliotheek 
hebben gratis toegang. en Ook andere belangstellenden kunnen de lezing bijwonen 
tegen een entree van € 5,00 per persoon.  

Goede Vrijdag 10 april Bibliotheek Gesloten 

Babbelen bij een boekie 

Op woensdagmorgen 22 april kun je bij een kopje koffie of thee praten in de  
Bibliotheek over boeken en elkaar attenderen op boeken die je mooi vindt.  
Kom je ook? We beginnen om 10.00 en eindigen om 11.30 uur. 

 

Medewerkers bibliotheek wensen u fijne Paasdagen 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouw boerderij (destijds) Oosting aan de Torenweg nr. 24 in 1954.  


