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34e jaargang no. 9 

Mei 2021 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
 
KERKDIENSTEN 

 

Op 13 juni is er weer een dienst met Helene Westerik.  

Opgave bij Willem Mulder is noodzakelijk: 06-48717475.  

De dienst wordt ook uitgezonden op radio Borger Odoorn, op maandag 14 juni  

om 10.00 uur.  

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 

 

 
DORPSAGENDA 
 
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland. 
 
 
AFVALKALENDER JUNI 2021 
 
1 juni GFT, 8 juni plastic, 15 juni restafval, 22 juni GFT, 29 juni plastic. 
 
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op https://www.mijnafvalwijzer.nl 
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VAN DE REDACTIE 
 
De inspiratie voor een goeie “van de redactie” is even op. Blijkbaar heb ik deze keer 
niet zoveel te vertellen. Knap vervelend als je daar achter komt terwijl je aan de beurt 
bent. Dus uitstellen met schijven, want wie weet. En dus nog bijna te laat ook. 
 
Waarover moet je schrijven? Vanwege de maatregelen kan en mag er niets worden 
georganiseerd in het dorp. Tot op zekere hoogte begrijpelijk, maar ook erg jammer. 
Het is rustig in het dorp; te rustig… 
 
Moeten we het dan maar over het weer hebben? Daar word je ook al enige tijd niet al 
te vrolijk van. Althans niet als je van zon en droog houdt. Het is nog steeds behoorlijk 
koud en nat. Te koud voor de tijd van het jaar en te nat om buiten echt te kunnen 
genieten. 
 
Als ik het zo teruglees zou je dit stukje als vrij negatief kunnen opvatten. Te negatief 
misschien en wellicht niet nodig. Hoog tijd om dus positief te eindigen:  
 
Overal waar te voor staat is niet goed, behalve tevreden… Laten we met elkaar dat 
gevoel maar proberen vast te houden.  
 
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 juni 2021 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 13 juni 2021. 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Geboren: 23 Maart, Niek Eding, zoon van Gerjan Eding en Wilma Baas en broertje 
van Lars Eding  
 
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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13 AUGUSTUS 1954  

U weet. Mijn dagen beginnen altijd hetzelfde. Krant. Koffie. Kruiswoordpuzzel.  
Wandeling. En intussen is het al weer mei. Koningsdag voorbij. 4 Mei hebben we  
herdacht en 5 mei hebben we gevierd. Toen ik geboren werd en opgroeide was het 
vrede. Van de oorlog weet ik niks. Niet meegemaakt. Gelukkig niet. Wat ik weet heb ik 
gelezen of het is me verteld.  
 
Hoewel. 
Een bericht uit een Emmer Krant van 13 augustus 1954. 
De bewoners van Zuidbarge werden gistermorgen opgeschrikt door doffe dreunen, die 
soms in de verre omtrek waren te horen. Men is namelijk begonnen de betonnen  
funderingen en andere resten van de voormalige brug over het Oranjekanaal, die in 
1945 door de Duitser werd opgeblazen op te ruimen, omdat binnen afzienbare tijd met 
de bouw van een nieuwe brug zal worden begonnen. Men maakt bij het opruimen  
gebruik van springstof waarmee men de betonnen funderingen in de lucht laat vliegen. 
Speciale voorzorgsmaatregelen zijn getroffen met betrekking tot de in de nabijheid 
staande woningen. De ramen zijn n.l. met zeildoek en planken dichtgetimmerd.  
Men verwacht dat deze opruimingswerkzaamheden ongeveer 14 dagen zullen duren. 
Dat opruimen werd tijd. Negen jaar na de oorlog. Over het kanaal lag nog de  
Baileybrug die in mei 1945 geplaatst was door de bevrijders. Die resten van de oude 
brug waren een geliefd speelobject. Verboden toegang en gevaarlijk. Maar hoe kan 
een bord of afzetting een belemmering zijn voor een kind. Het kan nog niet goed lezen 
en luisteren. Verboden of belemmeringen als prikkeldraad? Ik gaf er niet om. 

Maar.  
Achter de afzetting viel ik. Met mijn knie in een roestige spijker in een plank. 
Val en spijker veroorzaakten pijn en schrik. Het bot lag niet bloot. Dat niet. Wel bloed. 
Kinderleed. Waar kan men heen. Huilend en hinkend met mijn autoped aan de hand 
toog ik naar moeder. Bij de dokter werd de wond gehecht. Dat deden dokters toen nog 
zelf. Sindsdien draag ik op mijn linkerknie een litteken van ongeveer acht centimeter. 
Dat is mijn oorlogswond. Het heeft mijn leven erg beïnvloed. Mijn carrière als beloftevol 
voetballer werd voortijdig afgebroken. 

En nog steeds. Meer dan een halve eeuw na dato word ik er aan herinnerd. Onder de 
douche is het vaak weer even oorlog. Mijn knie. Dan komt alles terug. Ik douche dan 
maar kort. 

Ik ben een vredestijd oorlogsslachtoffer. Ik viel als kind. 

Gezienus Omvlee 
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TER NAGEDACHTENIS...... 

Frans Brinkman, in 1988 aangesteld als predikant in Odoorn en sinds 2005 met  
emiraat, is heengegaan. Ruim 33 jaar heeft hij Oes Dörp ondersteund op diverse  
manieren. Altijd zeer betrokken. 
We vinden het bijzonder dat Frans zich zo veel jaren heeft ingezet voor de dorpskrant. 
De huidige redactie kent hem voornamelijk als het redactielid dat de agenda van de 
kerkdiensten aanleverde en de boekbesprekingen deed van voornamelijk jeugdboeken 
onder het pseudoniem Berend Boekman. En als de bezorger van de boekjes in een 
deel van Odoornerveen, totdat fysieke beperkingen hem noopten dit aan anderen  
over te laten. 
En we kennen hem natuurlijk van de SIVO-dansdiensten. Frans genoot van deze  
cultuurverbindende kerkelijke bijeenkomsten.  
Verder herinneren we hem als 'de fietsende dominee', omdat hij eerder in en om 
Odoorn alle ritjes per fiets deed, rugzakje op de rug. 
In het interview dat Conny met hem had (Oes Dörp maart '21) komen nog wat andere 
zaken aan de orde. Wij zijn blij dat we in de gelegenheid waren Frans nog te spreken 
en hiervan verslag te doen. 
In de mooie afscheidsdienst op 24 april in de kerk van Odoorn, die live te volgen was, 
kwam een duidelijk en completer beeld van Frans naar voren. Een veelzijdig man die 
hield van denken en dieren en van zijn naasten. 
Wij wensen vanaf deze plek zijn vrouw Florien, zijn kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe met het verlies van hun man, vader en opa. Dat veel mooie herinneringen 
hun tot troost zijn. 

Namens de redactie van Oes Dörp,  
Anke van den Honert 

     

 

 

 

 

     

 Those we love don't go away, 

 they walk beside us every day. 

 Unseen, unheard, but always near, 

 so loved, so missed, so very dear. 
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LAATSTE BOEKINTERVIEW FRANS BRINKMAN 

Op het moment waarop u dit interview leest, is Frans Brinkman niet meer bij ons. In de 
maanden voor zijn dood, is hij blijven lezen. Zonder dat kon hij niet. In het interview dat 
Conny van der Bent met Frans had en dat in Oes Dörp van maart jl. verscheen,  
vertelde Frans over het boek De Bomen van A. Alberts. Voor hem een bijzonder boek. 
Ik las het, en las hem mijn samenvatting voor: De bomen gaat over het leven van een 
jongen, die we volgen van jong kind tot student. Geboren en getogen op een boerderij, 
in de buurt van een bos, heeft hij iets bijzonders met bomen. Hij komt dagelijks in het 
bos, en het lijkt alsof de bomen met hem praten en met hem meelopen. Hij heeft het 
bos nodig als plek om zich terug te trekken; op school gaat alles prima, maar hij vindt 
het niet altijd makkelijk met mensen.  

Op enig moment is de jongen niet op tijd thuis voor het eten; hij wordt in het bos  
gevonden, staande tegen een boom. Dan wordt er over hem geschreven: ‘hij is apart, 
gesloten, hij zegt niet zoveel, maar het is alsof hij nog een ander gezelschap bij zich 
heeft waartegen hij moet praten’. De bomen, dus als ‘ander gezelschap’.   
Hij gaat studeren en op kamers. Daar kijkt hij niet meer uit over de bomen, maar over 
de daken. Tijdens zijn ontgroening laat hij zien dat hij het lef heeft om te zeggen wat hij 
ergens van vindt. En op een van die ontgroeningsavonden neemt hij een besluit.  
Hij telt zijn geld, belt een taxi en keert terug naar huis, naar de boerderij.  
De taxichauffeur zet hem af bij het bos, zodat hij het laatste stuk lopend kan afleggen. 
‘Ik ben terug’, roept hij! Als hij het bos uitkomt, komt hij een van de knechten tegen,  
die hem begroet en zegt: ‘Ik dacht al dat ik in het bos iemand hoorde roepen.’ ‘Dat was 
ik’, zegt hij dan, omkijkend naar het bos. Waarna het boek eindigt met: ‘hij zag de  
bomen achter zich staan, en hij zei nog eens: ‘dat was ik’.  

Zowel Frans als ik raakten ontroerd door deze zinnen. Ik vroeg hem naar deze  
ontroering. 

Deze zinnen bevestigen het geworteld zijn van de jongen in het bos en dat vind ik zo 
mooi.  
 
Waarin ben jij geworteld?  

Ik ben geworteld in het leven als zodanig; waarvan het bos zeker onderdeel is. 

Kunnen we dat laatste stukje tekst ook relateren aan sterven, aan jouw sterven?  
Jij hebt met je stem en taal dat wat je belangrijk vond aan mensen door willen  
geven – dat was jij, en nu je aan het einde van je leven bent, je het bos uitloopt,  
kijk je om, en zeg je: ‘dat was ik’.  

Ja, zo is het, en daarom moest ik de laatste tijd ook denken aan dit boek.  
En wil ik aan mensen als laatste groet het volgende meegeven: blijf altijd verbonden 
met de bomen – ze betekenen veel meer dan je denkt. Ga daarom ook echt zorgen 
voor het behoud van de aarde, want de verbinding tussen mensen en de natuur is  
essentieel. We zijn er onderdeel van en kunnen dus niet zonder.  

Helene Westerik 
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IN MEMORIAM FRANS BRINKMAN     

Zo mooi als de foto in de voorlaatste editie van de dorpskrant was, zo verdrietig was in 
de laatste editie de aankondiging van het overlijden van Frans Brinkman.  

Frans en ik maakten zo’n twintig jaar geleden kennis via de redactie van het krantje. 
Frans had in de jaren 70 jaren als predikant gestaan op Schiermonnikoog, het eiland 
waar door de eeuwen heen mijn voormoeders het levenslicht zagen. Hij kende mijn 
familie die daar woonde en dat schiep een band. Via Frans kwam ik te weten, dat de 
kerkklokken die in de kerk in Odoorn hangen, ooit behoorden tot de kerk van het  
eiland. Mijn grootvader was lang geleden koster van die kerk. Alle vakanties brachten 
wij er door en op de zondagen mochten wij met Opa de toren in om hem te helpen bij 
het luiden. Het geluid van de torenklokken in Odoorn heeft voor mij dan ook een  
speciale betekenis.  

Nu is De fietsende Dominee, zoals er ooit boven een artikel in het Dagblad van het 
Noorden stond, er niet meer en dat spijt me ontzettend. De luikjes aan Zuidzijde 1 zijn 
gesloten, zijn angorageiten grazen rustig verder. Het leven gaat door luidt het cliché. 
Het leven gaat door, maar op een andere manier dan zijn echtgenote en kinderen 
graag gezien hadden.  

Van de schrijfster / dichter Louise Mellema, die lange tijd op Schiermonnikoog verbleef, 
het volgende gedicht. Voor Frans. 

NA DE BEGRAFENIS (Louise Mellema, 1922) 
 
’t Is stil in huis, 
zo dood’lijk stil, 
er is geen mens, die 
zingen wil of spreken ….. 
bezoekers zijn nu weggegaan. 
een geranium bleef staan 
bloeiend voor de ramen. 
 
Ik voel alleen mijn angstig hart, 
mijn toegeknepen keel, 
ik hoor alleen de goot die lekt, 
de wind die aan de deuren trekt, 
de zee die in de verte dreunt, 
een oude boom die krakend kreunt. 
 
ik vlieg uit huis, de duinen in 
en voel geen einde, geen begin 
 

Odoorn, 29 april 2021 – Anneke Kooijman  
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4 MEI HERDENKING  

Op 4 mei stonden we stil bij ‘nooit vergeten’ en onze eigen verantwoordelijkheid  
daarin. Namens Dorpsbelangen legde Wim Zweers in aanwezigheid van  
burgemeester Jan Seton een krans bij het monument aan de Boshof. Met de  
kranslegging van de kinderen van OBS de Weiert en de toespraak in de kerk maakten 
we daarvan een film, die op de avond van 4 mei online ging. Met dank aan Willem 
Mulder, Wim Boer, Roely Polling en ondergetekende. Als u nog wilt kijken, google dan 
op De Gele Bus Youtube – op dat kanaal staat de film met als titel Herdenking 4 mei 
2021 Odoorn.  

Mooi om zo toch met elkaar stil te blijven staan bij de dagen van ‘herdenken en 
vieren’. Té belangrijk om aan voorbij te gaan. In de film komt het volgende gedicht 
voor, van Ankie Peijpers:  

De vrijheid kwam in het voorjaar 
De vrijheid komt in het voorjaar 
Kijk maar we vieren haar 

Ze kwam kapot en in tranen 
Ze had oorlog onder de leden 
Je kon niet geloven 
Dat komt ze te boven 
Haar lauwerkrans was voor de doden 

Maar ze vroeg ons haar door te geven 
Ik lig in jullie handen, zei ze 
Wees niet stil, zoals ik niet stil was 
Denk niet dat het onmogelijk is 
Denk dat het onmogelijk is, maar doe het 

Neem me mee 
Naar waar ik niet ben 
Neem me mee, zegt ze 
Laat me leven.  

Laat me leven! Een mooie boodschap, 
van het voorjaar, van de vrijheid.  
Om elkaar de ruimte te blijven geven 
om te leven zoals dat bij de ander 
past. Om elkaar niet in een keurslijf te 
willen persen. Maar om je ook te  
realiseren dat goed samenleven wél iets van ons vraagt. Want de keerzijde van elk 
recht is ook een plicht: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet’. 
 

Helene Westerik  
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INBREIDING 

In een eerder nummer heb ik iets geschreven over een door de gemeenteraad  
unaniem aangenomen motie, waarin gepleit wordt om binnen de bebouwde kom van 
de dorpen op zoek te gaan naar plekken om woningbouw te plegen. Als variant op 
uitbreiden werd dit inbreiden genoemd. Deze term is overigens helemaal niet nieuw, 
die werd 25 of 30 jaar geleden ook al gebezigd. Dat zal wel bij Citta Slow horen, dan 
duren de dingen een beetje langer. Dat er nog wel behoefte aan woonruimte bestaat 
is inmiddels uit een woningmarktonderzoek, dat voor de gemeentes Borger-Odoorn, 
Emmen en Coevorden is uitgevoerd, gebleken. Dit onderzoek heeft trouwens de  
effecten van de corona-pandemie nog niet kunnen meenemen.  

Er zijn inmiddels mensen die menen dat alleen al daardoor een trek vanuit de  
randstad naar het dun bevolkte noorden op gang komt en dat de krimp achter ons ligt. 
Uit mijn formulering kunt u misschien opmaken dat ik daar nog niet zo van overtuigd 
ben, maar het is onder noordelijke bestuurders al bijna een trend geworden. Ik heb het 
trouwens over behoefte aan woonruimte en niet over woningen (wonings). Aan de 
traditionele (gezins) woning (aan de grond, met tuin en 3 of 4 slaapkamers) is volgens 
het onderzoek eigenlijk helemaal geen behoefte en op niet al te lange termijn   
(2030) zeker niet meer. Aan appartementen of levensloopbestendige woningen is die  
behoefte er wel. Dat is, denk ik, ook te zien aan de snelle verhuur van de onlangs  
opgeleverde woonruimtes aan de Torenweg. 

Hoe het staat met het onderzoek naar inbreidingslocaties weet ik niet, maar ik zou, zei 
het heel voorzichtig, wel een suggestie willen doen. De locatie van de oude fabriek 
aan de Valtherweg lijkt mij bij uitstek een plek om een dergelijke inbreiding te plegen. 
Ik zeg aarzeling omdat ik me realiseer dat deze locatie eigendom van iemand is  
(net als elke locatie trouwens) en gebruikt wordt door een aantal partijen. Toch biedt 
de locatie volgens mijn ondeskundige mening grote kansen en kan er een win/win  
situatie worden bereikt. 

De plek is zeer centraal gelegen, goed ontsloten, er hoeft geen kostbaar open  
landschap te worden opgeofferd en we zijn eraan gewend dat er bebouwing staat. 
Als dan ook nog bestaande, karakteristieke elementen zouden kunnen worden  
behouden is het geheel ook nog zeer duurzaam te noemen. Bovendien ontstaat er 
dan een project dat zeker geen dertien in een dozijn kan worden genoemd.  
Een appartement in de hoge toren zou mij wel aanspreken. Het huidige gebouw kent 
al een flinke bouwmassa en bouwhoogte, dus daar zal de omgeving, naar ik hoop, 
niet van schrikken.  Uiteraard zou de voorgevel met de tekst “Korenmalerij” behouden 
moeten blijven, net als de winkel van Pand 11. Dan blijft er nog een fors terrein over, 
dat eigenlijk midden in het dorp ligt. Voor het huidige gebruik is dit terrein veel te  
kostbaar en dan heb ik het niet alleen over de prijs in euro ’s.  

Er is bovendien een flinke milieuwinst te behalen, ook in termen van lawaai en andere 

overlast voor de omgeving. Ik ga er vanuit dat voor de huidige activiteiten alle  

vergunningen in orde zijn en dat die worden nageleefd, maar dat wil nog niet zeggen 

dat het daarmee een ideale locatie voor een bijna industriële activiteit is. 
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Het is misschien een beetje rare vergelijking, maar voor de vuurwerkfabriek in  
Enschede waren de vergunningen ook in orde. Toch zal iedereen het er achteraf wel 
over eens zijn dat dit toch niet zo’n ideale locatie was. Om het terrein (gedeeltelijk) als 
parkeerplaats voor vrachtwagens en machines te gebruiken vind ik, gelet op de ligging, 
doodzonde van de kostbare ruimte. Dat geldt des te meer als we op zoek zijn naar 
woonruimte voor met name starters en ouderen. We zoeken ook nog naar  
vervangende ruimte voor de bibliotheek. Uiteraard zou er voor de huidige gebruiker(s) 
een oplossing gezocht moeten worden. Ik zou me daarbij kunnen voorstellen dat een 
locatie dichtbij een grotere ontsluitingsweg ook voor het gebruik voordelen kan  
opleveren. 

Dit idee van een andere invulling is trouwens helemaal niet zo origineel. Al in de jaren 
’80 en ’90 van de vorige eeuw zijn in een aantal plaatsen in Drenthe voormalige, vooral 
zuivelfabrieken veranderd in woningen en in andere functies als winkels en  
bijvoorbeeld garagebedrijven. Het eerste is bijvoorbeeld in Rolde gedaan, maar daar is 
alleen de voorgevel blijven staan. Het rijk stelde daar destijds subsidies voor  
beschikbaar en inmiddels weten we dat tegenwoordig de provincie haar vele geld niet 
meer besteed krijgt! 

Het zou best wel eens de moeite waard kunnen zijn om een studie te doen naar de 
mogelijkheden van deze plek. Dat zou uiteraard de huidige eigenaar kunnen doen, 
maar wellicht zijn er ook anderen in of buiten ons dorp die hiervoor het initiatief zouden 
kunnen nemen. Daarnaast mogen we misschien van de gemeente in het kader van het 
eerder genoemde onderzoek iets verwachten en tenslotte zou ook de vereniging  
Dorpsbelangen, als erkende overlegpartner van deze gemeente, een vinger kunnen 
opsteken. 

Wie pakt de handschoen op? 
Van de eigenaren van het pand kreeg ik desgevraagd de reactie dat zij deze denkwijze 
prima kunnen volgen. Zij hadden deze gedachten ook wel gehad, maar momenteel 
ontbreken de middelen en de tijd om ze uit voren. Zij vroegen de aandacht voor het 
maatschappelijk nuttige werk dat Studio Job en de bijbehorende winkel in het pand 
uitvoeren. Dat laatste wil ik zeker onderschrijven, het een hoeft het ander uiteraard niet 
uit te sluiten. 

Theo Zondag 

PS. 
 
Het is interessant om te weten dat Drs. R. Hoving uit Exloo, bekend van Spitwark, zijn 
doctoraalscriptie Sociale Geografie uit 1988 (heruitgegeven in 2006) al aan het  
onderwerp (voormalige) zuivelfabrieken heeft gewijd. 
 
Ook de voormalige zuivelfabriek van Odoorn komt daar al in voor, die was toen  
overgenomen door de CLM, een voorganger van de ACM, de een na laatste eigenaar 
van het pand. Het pand is sindsdien al flink van uiterlijk veranderd. 
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PIETERPAD 2.0 (DEEL 2) 

Afgelopen maand heb ik geschreven over onze voorbereidingen. Dat speelde zich 
allemaal af in januari van dit jaar. En op zaterdag 6 februari van dit jaar was het  
eindelijk zover; de start van onze wandeling over het Pieterpad.  

Weet u het nog? Het was koud dat weekend! Nu hoor ik u bijna zeggen: “Het is al 
maanden koud”. Klopt, maar dat weekend was het echt koud. Het was het weekend 
dat er op zondag zoveel sneeuw was gevallen. En een week later kon er zowaar  
worden geschaatst op het Schoonmeer. Toen ik een paar jaar geleden alleen op pad 
ging, zou me dat hebben tegengehouden. Thuis bij een warme kachel met de muziek 
aan of met een goed boek zou dan wel net zo prettig zijn. Maar dat is het voordeel  
(of nadeel) als je met z’n tweeën op pad gaat. Je kunt en wilt de ander ook niet laten 
zitten. Een prima stok achter de deur, zeg maar.  

Op zaterdagochtend de laatste boodschappen gedaan. Vanaf de eerste etappe tot 
aan nu gaan nog steeds iedere keer dezelfde dingen mee. Ten eerste enkele  
broodjes, wat fruit en een paar van die gezonde repen. Hoewel gezond… als je leest 
wat er allemaal in zit, maar dat terzijde. Daarnaast en veel “belangrijker” nog  
(in onze ogen dan) zijn de traktaties die we meenemen voor het einde van een  
wandeling. Een speciaal biertje en echte Oringer Koudenburgse worst! Verder gaan 
er nog wat dingen mee waarvan we hopen dat we die niet nodig hebben; zoals  
blarenpleisters en dat soort dingen. En uiteraard het Pieterpad boekje. Is een heel 
handig en leuk boekje overigens. Naast een uitgebreide omschrijving van de  
wandelroute staan er ook veel wetenswaardigheden over de regio in en info over 
openbaar vervoer, horeca en overnachtingsmogelijkheden. Het boekje is echter nog 
maar amper gebruikt. De horeca was dicht en omdat we relatief dichtbij huis starten is 
overnachten tot op heden nog niet noodzakelijk geweest. Verder is de route ook  
aangegeven middels rood-witte stickers die op allerhande paaltjes zijn geplakt. In de 
bossen zijn deze aanwijzingen vaak op de bomen geschilderd. Er is door de mensen 
van het Pieterpad de afgelopen 2 jaar veel werk verricht, want het is momenteel beter 
aangegeven dan voorheen.  

Dan was het nu toch echt tijd om op weg te gaan. Rond een uur of 11 zijn we met de 
auto naar Winsum gereden. Van daaruit de bus gepakt naar Pieterburen. We zijn  
gestart rond het middaguur, maar het vroor nog steeds. Maar tegen de kou kun je je 
kleden; muts, sjaal en handschoenen aan en gaan! Er was overigens code oranje  
afgegeven vanaf een uur of 7 in de avond vanwege hevige sneeuwval. Ik heb het idee 
dat het tegenwoordig ongeveer iedere dag minimaal code geel is. Is het klimaat  
zoveel veranderd of zijn we met z’n allen gewoon niks meer gewend? We waren  
overigens niet de enige Pieterpad wandelaars van die dag. Er zaten nog zeker een 
stuk of 10 mensen in de bus die ook gingen starten met de “barre tocht”. Het vreemde 
was dat we al die mensen binnen 2 minuten nadat we uit de bus waren gestapt nooit 
meer hebben gezien. Misschien dat een aantal daar nu nog steeds ronddwaalt?  
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In Pieterburen valt overigens niet zo heel veel te doen. Althans niet op een koude  
februari dag terwijl de horeca dicht is. Dus zijn we meteen met de wandeling  
begonnen. We moesten terug naar Winsum; een wandeling van officieel 12 kilometer. 
De eerste en enige keer tot op heden dat de officiële afstand ook precies overeenkomt 
met de werkelijke afstand. Vaak wijkt de werkelijke afstand 1 tot 2 kilometer af van wat 
is aangegeven. Het eerste deel van de wandeling gaat door de velden ten zuiden van 
Pieterburen. Direct een erg mooi begin! Vervolgens via een geasfalteerde weg en nog 
een klein stukje bos naar Eenrum. Het eerste plaatsje waar we doorheen zijn gelopen 
nadat we Pieterburen hebben verlaten. Vanwege de kou en de maatregelen is er vrij 
weinig te beleven, dus direct maar door. Even verderop ligt het gehucht  
Mensingeweer. Hoewel het echt klein is (ongeveer 150 inwoners), is het wel een mooi 
plaatsje. Er loopt een kanaal door het dorp en via een mooie oude voetbrug bereiken 
we de overkant.  
 
Vervolgens gaat de route over een fietspad richting het Winsumerdiep. Dat is een  
relatief lang recht stuk van zo’n 5 kilometer; niet direct het meest interessante stuk van 
de route. Vanaf het Winsumerdiep was het nog zo’n 1,5 kilometer lopen naar het  
marktplein van Winsum waar we de auto hadden staan. En na ongeveer 2 uur en een 
kwartier lopen zat de eerste etappe er op! 
 
Eenmaal aangekomen bij de auto konden we voor het eerst proosten op het  
volbrengen van een etappe. We hadden van tevoren besloten om iedere keer een 
speciaal biertje te nemen uit de betreffende provincie. De eerste keer hebben we een 
Graansilo tripel gehad. Uitstekend biertje om mee te beginnen. Waar drink je  
overigens een biertje? Officieel mag je op straat volgens mij niet zomaar overal drank 
nuttigen. We zijn daarom maar als echte randgroepjongeren achter een stroomhuisje 
gaan staan. Het bier smaakte er niet minder 
om. Al met al een prima start van ons  
Pieterpad avontuur. Tot de volgende keer! 
 
Harald Fluks 
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 COLLECTE VOOR PODIUM ODOORN  

Podium Odoorn, het theater in onze Oringer kerk, doet dit jaar mee met de actie van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, die vroeger de Anjer actie heette. Nu wordt de actie: 
“de mobiele collecte“ genoemd. Er komt geen collectant meer aan de deur.  
In de nieuwe digitale wereld vragen wij u om een bedrag te doneren via de hieronder 
geplaatste QR code. Als u die met uw bankapp scant en vervolgens rechtstreeks een 
bedrag doneert komt dit zonder korting ten goede aan Podium Odoorn. 

Maar let op: 
U kunt pas vanaf 28 mei tot uiterlijk 5 juni gaan doneren, niet eerder en ook niet later.  
In dit tijdblok is de QR- code voor Podium Odoorn gereserveerd.  

Waar wordt het geld dan aan besteed? 
Wij willen een stabiele internetverbinding met daarnaast nieuwe  
beeldprojectie- en audioapparatuur. Daarmee vergroten wij onze mogelijkheden  
aanzienlijk.  

Wij hopen dat u ons met deze actie extra wilt ondersteunen maar bovenal hopen wij  
u in het komende nieuwe seizoen als bezoeker van een van de concerten en  
uitvoeringen te mogen begroeten. 

Hoe werkt het: 
1. Scan de IDEAL QR-code met je mobiel bankieren app 
    (klanten van Triodos en bunq doen dat met de camera van hun telefoon      
    of een QR-scan app). 
 
2. Controleer de betaalgegevens. Soms kun je het betalen bedrag  
    aanpassen, bijvoorbeeld om een hoger bedrag te doneren. 

3. Druk op ‘betalen’, de bank bevestigt de betaling. 

4. Je keert terug naar de bevestigingspagina van de ontvanger. 

  

      

   

    

  Bestuur SOKC 
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PRESSE PAPIER VOOR VADERDAG 

Een presse papier is een gewicht(je) dat je op een stapeltje papieren kunt leggen,  
zodat ze niet wegwaaien. Ook te gebruiken om op servetjes te leggen als je buiten eet 
enzovoort. Zoek een mooie steen die vrij glad is. Verf de steen met acrylverf of  
watervaste stiften Je kunt kleurige patroontjes maken, dieren schilderen of het gezicht 
van je vader. Ook leuk is om de hobby van je vader af te beelden. 

Als de verf droog is vernis de steen met glansvernis. En vind je één steen niet genoeg. 
Meer maken kan natuurlijk altijd voor de liefste pappa ter wereld. 
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KONINGSDAG 2021 

Het was een gezellige dag in Langhieten 2. Voor de kinderen uit de buurt waren  
Koningsspelen georganiseerd. Het feest begon met het versieren van de fiets.  
Daarna vertrokken de kinderen in kleine groepjes langs de spelletjes.  
Echte Oud Hollandse spelletjes zoals: spijkerpoepen, kloslopen, zaklopen, maar ook 
skippybalrace in de Kuil, flessenvoetbal, levensgroot mikado en nog veel meer leuke 
activiteiten. Onderweg kregen ze nog een lekker ijsje. De dag eindigde met wat 
lekkers en een cadeautje. Al met al een geslaagde dag voor iedereen! 

Met vriendelijke groet, 
Speeltuinvereniging Langhieten2. 
(Kim, Pieter, Ingeborg en Martine) 
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EVEN EEN BERICHT VAN DE VOLLEYBALCUB OSR  

Hallo inwoners en vooral nieuwe inwoners,  

Veel wordt er op dit moment niet gevolleybald als jullie dit 
lezen, of misschien ook wel weer, hopelijk kan het  
doorgaan, per 11 mei weer de zaal in, op het moment dat ik 
dit schrijf allemaal nog onzeker.   

Wat wel doorgaat is het jaarlijks ophalen van Oude Metalen, 
dat willen we ook weer gaan doen op de grote ophaaldag in juni, nader bericht  
daarover volgt via een huis aan huis folder of een advertentie in Week in Week uit, 
maar: dat kan soms te lang duren, Daar hebben we ondertussen een oplossing voor.  
 

Je kan als je dat wilt te allen tijden je oude metalen  
aanbieden aan OSR, bel 0591-549515 of mail naar 
info@volleybalOSR.nl en we regelen een  
ophaalmoment, brengen kan ook altijd bij Geerts warenhuis in Exloo 

____________________________________________________________________ 

mailto:info@volleybalOSR.nl
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PELGRIMSPAD ODOORN, 3
e
 DRUK 

Het voorjaar breekt aan. Om in Odoorn te  
wandelen is in 2020 rond de Odoorner Kerk het 
Pelgrimspad ontstaan. Inmiddels zijn er zo’n 
400 exemplaren van dit boekje de deur 
uit. Daarom is het boekje nu voor de 3e keer 
gedrukt. Weer een oplage van 200 stuks! 

Het is een wandelroute van 9,5 of 6,5  
kilometer, met de geschiedenis van bepaalde 
plekken én diverse bezinningsmomenten.  

Het boekje kan voor € 2,00 aangeschaft  
worden bij Hotel de Oringer Marke, of na een 
kerkdienst. Als u bij Bakker Joost in Odoorn 
een knapzak(route) bestelt, kunt u voor het 
Pelgrimspad kiezen en ontvangt u het boekje 
erbij. De geschiedkundige teksten zijn  
geschreven door Marchinus Elting en de  
bezinningsmomenten door Helene Westerik. 
Beiden zijn verbonden aan de kerkelijke  
gemeenschap van Odoorn en initiatiefnemers 
van het Pelgrimspad. Dit in samenwerking met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur. 
De foto’s zijn gemaakt door Marten Eppinga. 

O ja, we zijn nog bezig met een 2e Pelgrimspad – van de kerk van Odoorn naar de 
Grote kerk in Emmen en weer terug! 

Wim Boer 
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NIEUWS UIT LANGHIETEN 2: 
 
Door nog onbekende reden zijn de mails over de opschoondag en Pasen niet bij  
Oes Dorp binnengekomen. Bij deze worden ze alsnog geplaatst. 
 
Opschoondag 20 maart 2021 
 
Dit jaar met een klein groepje, maar toch is er flink schoongemaakt in de wijk  
Langhieten 2. Alle speeltoestellen in de speeltuin zijn gesopt, het gras is afgestoken 
en in de omgeving van de Kuil en de speeltuin is al het zwerfafval verwijderd. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met een grote club buurtbewoners de handen 
uit de mouwen steken met natuurlijk een kop koffie en lekkers erbij. 
Binnenkort kan er een weekend niet gespeeld worden in de speeltuin, omdat de 
speeltoestellen een likje verf krijgen.  
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PASEN LANGHIETEN 2 

 

Tweede Paasdag had de Paashaas traditioneel de paaseieren verstopt in de Kuil. 

Muts op en handschoenen aan, want we moesten een sneeuwstorm trotseren.  

Desondanks werd er  

fanatiek gezocht naar de  

eieren en het was even  

zoeken, maar de 2 gouden 

eieren werden ook gevonden.  

 

Alle kinderen kregen van de 

Paashaas nog een zakje met 

lekkers mee naar huis 

Het was een geslaagde 

ochtend met blije koppies. 

 

 

 

————————————————————————————————————— 

SPORTPARK ODOORN – VERVOLG 

Er is witte rook!!! 

Op maandag 17 mei jongstleden heeft wethouder Niek Wind een aantal nauw  

betrokkenen gebeld met de mededeling dat het college van burgemeester en  

wethouders van plan is de gemeenteraad voor te stellen om te kiezen voor renovatie 

van het huidige sportpark. Op dinsdag 18 mei heeft het college dit dan ook besloten.  

U kunt dat ook zien op de site van de gemeente Borger-Odoorn.  

Er lijkt dus nu toch duidelijkheid te komen en dat is naar mijn mening voor alle  

partijen het beste. HOC zit al erg lang op een fatsoenlijk sportpark te wachten, de 

tennisclub OKKO wil weten waar ze aan toe is en een groot aantal dorpsgenoten 

was ook zeer “nieuwsgierig” wat er zou gaan gebeuren. Natuurlijk moet de raad nog 

een besluit nemen, de planning is dat dit in juni aanstaande gaat gebeuren.  

Ik neem aan dat er ook daarna nog de nodige uitwerkingen van de plannen gemaakt 

moeten worden, maar de locatie staat dan niet meer ter discussie. Als u dit leest zal 

er in de professionele pers misschien ook wel al iets zijn geschreven over dit  

onderwerp, maar als dorpskrant kunnen we dit feit natuurlijk niet voorbij laten gaan. 

Hoe de gemeente verder gaat communiceren weet ik op het moment van schrijven 

nog niet, we mogen aannemen dat dit verder zal gaan dan alleen een kleine groep 

van naast betrokkenen. 

We gaan het zien! 

Theo Zondag 
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MINIBIEB 

Zaterdag 5 juni is de dag van de minibieb. 
Ik geef dan op twee momenten een gratis mini workshop uit mijn boek.  

Wat moet ik me hierbij voorstellen? 

‘ Eefje en de magie van energie’ is een doeboek voor ouders en kinderen die graag 
meer willen weten over het zelf genezend vermogen van het lichaam. Hoe werkt  
energie en hoe kan je het gebruiken? Door middel van korte oefeningen gaan we hier 
kennis mee maken. Het duurt ongeveer een half uurtje. (Alleen bij goed weer) 

Waar: Bij de minibieb voor op het grasveld. 
De twee workshops starten om:  
13.00 uur 
15.00 uur 
Voor degenen die meedoen, is er een klein kadootje om zelf thuis uit te proberen. 

Tot dan! 

Nieuwsgierig naar het boek? 
De online versie is te koop bij: Google play store. 
Het gewone boek is hier te koop.  
Of bij elke online en fysieke boekhandel. 

Groetjes Anita Kemper 
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IJSSALON IN ODOORN 

Op Hemelvaartsdag 13 mei is de nieuwe ijssalon l’Odore aan de Exloërweg geopend 
en heb foto’s gemaakt. 

Het ziet er mooi uit binnen en er is een grote keus.  

Marcel Kuipers   
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RARA WAT IS DIT? 

Helaas heeft er niemand gereageerd op de vraag 
van vorige week. Toch leek me de opgave niet heel 
moeilijk. Het betrof een sokkel. Een betonnen voet 
waar een beeld op gezet kan worden. 
      
 
 
 
 
Het voorwerp van deze maand is ca 40 cm lang en 
volledige van ijzer. Het voorwerp is  
gefotografeerd bij MK objecten. Laat ons maar  
weten als u denkt te weten wat het is. 
 

 
 
 
 
 
 

Bert van der Lit 
(eigen foto’s)  
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HALLO MEDESPAARDERS HARDE PLATIC DOPPEN  
 
2020 is ondanks de corona weer een geweldig jaar geworden voor de  
plasticdoppenspaaractie voor de KNGF Geleidehonden. Door de Stichting Vrienden  
doppenactie Noord. Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) is dit jaar meer dan  
112.000 kg. doppen gespaard. Mede dank zij jullie!!. 
Hartelijk dank hiervoor. Dit aantal heeft een bedrag opgebracht van maar  liefst  
€ 15.000,00. De rest van Nederland heeft een bedrag van € 36.017,00 bij elkaar 
gespaard. Dus door heel Nederland € 51.017,00 (en dat voor plastic doppen, die je 
normaal weggooit en nu kunnen er voor dat geld 10 puppy’s als hulphonden worden  
opgeleid. Fantastisch toch. Dus we sparen vrolijk door. 

Een heel belangrijk punt: zorgt u wel dat het alleen plastic mag zijn EN….  SCHOON. 
Wij  moeten alles nakijken, dus als u meehelpt door de juiste   
doppen te geven, scheelt ons dat erg veel tijd. Nog kleine opsomming:  
LET OP:  Alleen doppen van:   
frisdrank, fruitsap, melk, yoghurt, wasmiddelen, pindakaas, tandpasta, ijs,  
saladebakken, deksels babyvoeding, deo en spuitbussen, zeep en  
shampooflessen, spuitdoppen sauzen, lipbalsem, pennen en stiften. 

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Tel: 0591-513017 of per mail 
w.j.eefting@planet.nl. Naast ons huis staan een paar kliko’s voor losse doppen   
niet te missen en een leeg kratje voor zakken of doosjes met doppen. 
Steegje 1, 7873  BJ Odoorn 

Nogmaals  bedankt. 
Wil en  Janny  Eefting. 

_____________________________________________________________________ 

ILLEGAAL AFVAL DUMPEN 

Al jaren worden er bij de gemeente meldingen gedaan over illegaal afval dumpen voor 
het kombord in Odoorn vanaf Exloo. De toezichthouders hebben al veel moeite  
gedaan dit dumpen te bestrijden. Tot op heden zonder resultaat. Er is onderzoek  
gedaan en rondgevraagd in de buurt maar niemand weet hier iets van. Toch hopen we 
via deze weg hier meer over te horen of het dumpen te voorkomen. Wie weet hier iets 
van en kan ons informeren. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone 
 leefomgeving. Ik hoop dat de dader dat ook kan bedenken. Ook op andere plaatsen 
wordt soms illegaal gestort, soms vuilniszakken, soms groen afval, soms zwerfvuil. 
 
Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en afval volgends de officiële 
weg afvoeren. 
 
Dorpsbelangen 
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DE KAS VERPLAATST  

Wij, Bertha en ik, zijn onlangs verhuisd naar de Oude Kampenweg in Odoorn.  
Een heerlijk plekje, alleen stond er een mooie maar te grote kas in de tuin. Na wat 
heen en weer gevraagd te hebben bleek de familie Verkaik belangstelling te hebben. 

Alleen nu moest de kas nog van A naar B gebracht worden. Vakkundig werd de kas 
ontmanteld en de beglazing werd voorzichtig naar het nieuwe adres gebracht.  
De dakconstructie bleek stevig en niet zwaar. Daar wisten de heren wel raad mee. 
Zelfs het aanbod van de overbuurman om een platte wagen te halen werd  
weggewuifd. “Das te makkelijk” en al 
snel kwamen de heren terug op de 
fiets, of liever op een fiets en een  
tandem. Na wat extra lucht in de  
banden gepompt te hebben was het 
zover. Als of het dagelijks werk was 
werd het gevaarte opgetild. De kas is 
3 bij 6 meter en zo groot is de 
dakconstructie dus ook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De constructie is goed en zonder ongelukken overgekomen.  En op de vraag of het 

allemaal wel ging was het antwoord simpel en veel zeggend; “gewoon blijven rollen” 

 

Als u bewegende beelden wilt zien van deze operatie raden wij u aan om op onze 

website te kijken: www.odoorn.nu 

Bert van der Lit  

(eigen foto’s) 
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HEJ ‘T AL HEURD…. 

 

Dat femilie Verkaik vandaag of mörgen kascontrole verwachten kan? 

_____________________________________________________________________ 

MYSTERIEUZE BOOM (DEEL II) 

Het mysterie van de nieuwe boom op het SIVO-terrein, waar ik in het vorige nummer 
over sprak, is voor een deel opgelost. In de eerste plaats is het mysterie groter  
geworden, in die zin dat er nu drie bomen staan. Er zijn al mensen die door de bomen 
het bos niet meer zien, maar overdrijven is ook een vak! 

Volgens ons bekende informatie gaat het om enten van een of meer grote lindebomen 
die in Gieten staan of hebben gestaan. Een kaartje aan de boom of bomen verwijst 
inderdaad naar Gieten. 

Volgens een andere versie, die ik ook gehoord heb, zou het om een ent van een oude 
lindeboom uit Tweede Exloërmond gaan, dus enigszins mysterieus blijft het nog 
steeds. De gemeente was blij en trots dat het enten gelukt was en daarom zocht men 
een mooi plaatsje voor de jongelingen. 

Wat is er dan mooier dan de historische grond van het SIVO-terrein, waar zoveel  
cultuur is gesnoven, vriendschappen en meer zijn ontstaan, wereldwijde ontmoetingen 
hebben plaatsgevonden, en iets lager bij de grond: bier en wijn is gedronken, patat en 
kibbeling is gegeten etc. etc. 

Of er verder nog diepere bedoelingen of achtergronden bestaan weet ik niet, ik hoop 
alleen maar dat het mooie grote bomen mogen worden en dat ik dat allemaal ook nog 
mag meemaken. 

 

Theo Zondag 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS MEI 2021 

Vanaf donderdag 20 mei ben je weer van harte 
welkom in de bibliotheken om te komen zoeken en 
lenen. Ook kun je de geleende materialen weer 
inleveren.  
 
Gebruik van de werkplekken en leestafels is nog niet mogelijk en ook zijn er nog 
geen activiteiten. Daarnaast moeten we ons houden aan een aantal maatregelen.  
Op onze website vind je meer informatie over je bibliotheekbezoek. Hier vind je ook 
een actueel overzicht van de openingstijden.  

De online bibliotheek is altijd open 
Je kunt dag en nacht terecht in de online bibliotheek. Kies uit duizenden e-books en 
luisterboeken. Of lees op je tablet of telefoon in 16 populaire tijdschriften. Ook voor 
kinderen en jongeren valt er veel te kiezen.  

De Digitale Voorleestas 
Lees mee uit onze Digitale Voorleestas vol met prentenboeken en doe-, zing-, speel
- en praatopdrachtjes. Samen lezen was nog nooit zo leuk! Ga actief aan de slag 
met je kind aan de hand van een mooi prentenboek. 
 
Huisarrest 
Huisarrest is een spannend verhaal in 10 delen! Laat je voorlezen door  
Maren Stoffels, Anna van Praag, Sanne Roseboom, Simon van der Geest, Ruben 
Prins en Sanne Rooseboom. 
 
www.bibliotheekodoorn/online-bibliotheek 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit het dorpskrantje van maart 1993 


