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31e jaargang no. 9 

Mei 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 9 juni  10.00 uur Jenny Louissen (viering Pinksteren) 
Zondag 23 juni  14.00 uur MuZinO, “Gospel goes to church”  
      Helene Westerik  
Zondag 14 juli  10.00 uur Helene Westerik 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Maandag 27 mei  14.00 uur Tablet-Café , bibliotheek    
29 mei t/m zondag 2 juni    Wandelvierdaagse  
1 juni t/m 29 juli,14.00 tot 16.00 uur Expositie in de Kerk 
Dinsdag 4 juni  19.15 uur ODO. Open repetitie in het Klankholt 
Maandag 17 juni  09.30 uur Dreumesuurtje, Bibliotheek   
Zondag 23 juni  10.30 uur Jeugdconcert ODO, Boshof 
Woensdag 26 juni  20.00 uur Volkszang, Boshof 
Zondag 30 juni  15.00 uur afsluitend concert ODO op het plein  
 
 
AFVALKALENDER 
 
Dinsdag 28 mei gft, dinsdag 4 juni plastic, dinsdag 11 juni restafval,   
zaterdag 15 juni oud papier, dinsdag 18 juni gft, dinsdag 25 juni plastic,  
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VAN DE REDACTIE 
 

Twee maanden terug vroeg ik me in dit stukje af of de lente nu eindelijk in aantocht 
was. Vandaag stel ik dezelfde vraag nog maar eens, want het was koud de  
afgelopen weken.  
 
Wat doe je dan? Binnen blijven en klusjes doen. Dat heb ik de laatste tijd veel bij 
vrienden gedaan. Erg gezellig, maar ook daar was de warmte ver te zoeken. Door de 
geplande werkzaamheden was de verwarming afgesloten. Dan maar warm blijven 
met een borrel na (of tijdens) werktijd. Met een leuke groep mensen hebben we er 
overigens iets moois van gemaakt. Het is nog niet helemaal af, maar tot nu heb ik 
hele blije gezichten gezien. En dat is heel wat waard! 
 
Bij mij in de tuin moet ook nog het een en ander gebeuren. Dat ga ik dan weer  
samen met een vriend doen. Onlangs hebben we zijn tuin ook al flink onder handen 
genomen. En zo kun je met elkaar een hoop bereiken. Zo zie je maar weer,  
samen is leuker dan alleen. 
 
Maar om terug te komen op wat warmer weer; het mag nu echt wel een keer!  
 

Harald Fluks 

 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 26 juni 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 16 juni 2019. 
 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Geen nieuwe Oringers zo ver wij 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 
 
HEEL GOED 
 
Al eerder kwam ik haar tegen. De vrouw met het blonde haar. Ik herken haar, we  
deelden lang geleden de middelbare schoolbanken. Ik ken haar naam en kan haar  
aanwijzen op de klassenfoto. Ik verwacht niet dat ze mij nog kent. Ik ben goed in het 
herkennen van gezichten en namen, bovendien viel ik niet op op school.  
Als ik haar aanspreek kijkt ze me eerst verbaasd aan. Dan zegt ze: “Ja, ik zie het.”  
Ik zie dat ze liegt.  
 
Ik vraag hoe het met haar gaat. We zaten in een klas met leerlingen die examen deden 
in een creatief vak. Dat was ongewoon in die tijd. Zij tekende, ik deed muziek. 
Nee, het ging heel goed met haar. Ze had een fantastische carrière.  
Bij haar vorige werkgever ging het zo goed dat het bijna te veel werd. Daarom had ze 
een nieuwe carrière opgestart die nu ook weer als een speer ging. Nee, ze mocht niet 
klagen. Ook had ze een geweldige relatie en een geweldig kind. Misschien had ik wel 
gelezen over dit kind. Kort geleden had dit kind namelijk in de krant gestaan vanwege 
een zeer uitzonderlijke prestatie die het geleverd had. Nee, het ging echt heel goed 
met haar.  
 
Na een monoloog van zo’n 20 minuten moest ze verder. Haar carrière, relatie en kind 
hadden haar natuurlijk nodig. Dat begreep ik heel goed. Ik liep naar huis. Naar mijn 
relatie die niet thuis was en mijn kinderen die me begroetten met “hmmmpfff” en  
“wat eten we?”  
 
Nee, met mij gaat het ook heel goed.  
Echt waar! 
 
Bianca 
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DODENHERDENKING 4 MEI 2019  

Het weer was een meevaller toen ik op 4 mei 's avonds aansloot bij de groep mensen 
op de begraafplaats. Weliswaar was het koud, maar ook droog en de zon scheen.   
De stoet van ruim vijftig mensen, onder wie negen kinderen, zette zich zwijgend in 
beweging om bloemen te leggen op de graven van twee van de vijf Oringers die zijn 
omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om Albertus Zefat, een van de  
verzorgers van de onderduikers in 'het Jodenhol' in het Valtherbos, en Johannes 
Schoenmaker, lid van het verzet. Via de Andries Diepenbrugweg liepen we naar het 
monument op De Boshof, waar Helene Westerik ons uitnodigde om naderbij te  
komen. 'We zijn al niet met zovelen'. In een korte toespraak gaf ze aan dat de stille 
tocht haar ontroerde. 'Iedereen is ook werkelijk stil'. Ze reciteerde een deel van het 
gedicht 'Dodenherdenking' van Ida Gerardts: 

'De namen der gevallenen 
die wij zo snel vergaten 
worden soms nog gezongen 
bij monde van de stormwind'. 
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Voorafgaand aan de twee minuten stilte speelde trompettist Jan Grootjans de Taptoe, 
waarna het doodstil werd. Na afloop werden bloemen gelegd op de gedenksteen.  
 

 

Een krans van de gemeente door wethouder Albert Trip en raadslid  
Janny Hofsteenge, een bloemstuk van Dorpsbelangen en als laatste bloemen van de 
overige aanwezigen. In feite was daarmee de plechtigheid voorbij. Wie wilde mocht 
mee naar de kerk, waar het programma werd voortgezet met een herdenkingswoord 
van Helene Westerik. Dertig personen maakten daar gebruik van. Op de gedenksteen 
bij het monument staan vijf namen van gevallenen: Albert Stevens, Albertus Zefat,  
Andries Diepenbrug, Wessel Knot en Johannes Schoenmaker. Naast die vijf, vertelde 
Helene Westerik, zijn ook joodse mensen weggevoerd uit Odoorn en niet terug  
gekeerd. Zij noemde hun namen: Schoontje Israëls, Daniël Lezer, Hendelia  
Bloemendaal, Jozefien Lezer, Telsiena Lezer en Jozef Lezer.  

 

 

 

              Zie volgende bladzijde 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder de bezoekers van de kerk waren drie kinderen: Emma, Lotte en Kyra.  
Zij staken de kaarsen aan op verzoek van Helene Westerik, die daarop het gedicht 
'Licht' van Hein Stufkens voorlas. Dat gaat over de Wereldvredesvlam die sinds  
31 juli 1999 wereldwijd verspreid is vanuit Bangor, Noord-Wales om aandacht te  
vragen voor de wereldvrede. In haar toespraak zei Helene Westerik onder meer:  
'Het denken in tegenstellingen, dàt is de onzichtbare basis van uitsluiting, pesten en 
polarisatie'. En ze vroeg zich hardop af: 'Leiden onze keuzes in stemhokjes, onze  
meningen op verjaardagen of borrels tot uitsluiting, tot het vergroten van het wij-zij 
denken? Of tot inclusief denken – waarin een ieder zijn of haar rol mag oppakken om 
van waarde te kunnen zijn?'. 

Het herdenkingswoord werd afgewisseld met het voordragen van gedichten en  
pianomuziek van Roely Polling. Ook werd 'Wat ben ik waard' afgespeeld, op 4 mei 
2012 gezongen door Syb van der Ploeg en Maarten Peters in het  
Herinneringscentrum Westerbork. Een citaat: 'Wat ben ik waard als ik luister zonder 
iets te horen; wat ben ik waard als ik kijk maar niets meer zie; wat ben ik waard als ik 
niets doe terwijl jij alles bent verloren; wat ben ik waard?'. 

Het gedicht 'De ruimte van je 
hart' van Paul van Vliet werd 
voorgelezen door om de beurt 
Helene Westerik en Evelien 
Huizinga. 'Wil iedereen veilig 
zijn, zonder angst voor  
ondergrondse en onderhuidse 
tegenstellingen, dan hebben we 
in ieder geval een ruim, warm 
en liefdevol hart nodig. En zo'n 
hart hebben we allemaal', zei 
Helene Westerik.  
 
 

Alle aanwezigen zongen  
vervolgens het Wilhelmus,  
bedeesd, onder de indruk van 
de herdenking. De kinderen  
bliezen de kaarsen uit en  
iedereen verliet de kerk in  
stilte.  

 

 

 

Jan Ottens 
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  ZUIDENVELD 

 

 

 

De 8 kerndorpen zijn: Oosterhesselen, Emmen, Sleen, Dalen, Zweeloo,  
Schoonebeek, Coevorden en Odoorn.  
Elk jaar is er in 1 van deze kerndorpen het Zuidenveldfestival.  

Per festival is de opzet, het thema en de games verschillend.  
Naast de traditionele veekeuringen en het equipespringen is er een optocht van  
praalwagens, een lichtroute, feestavonden en diverse games.  

Dit jaar zal van 11 juli tot en met 14 juli de naam Zuidenveld verlengd worden met 
Zweeloo uit de kunst!  

De praalwagen van Odoorn zal ook hier in de optocht meerijden. Tot 2017 stonden 
er altijd vele creatieve, gedreven en kundige oringers hun mannetje/vrouwtje bij het  
bouwen van de 8kamp praalwagen welke ook ietwat later in het jaar meereed in 
Raalte tijdens het Stoppelhaenefeest.   

M.i.v. 2017 is het praalwagenteam verjongd. Wat gebleven is, is de kar en 2 leden 
met kennis en ervaring van het vorige team. Samen met nog enkele oringers weten 
ze elk jaar weer volgens de the ma’s een praalwagen te bouwen, verven en te  
beplakken met natuurlijke materialen zoals millet, gekleurde rijst, granen,  
cacaodoppen, mais, riet  
enzovoort. Een enorme klus maar wel heel leuk om te doen. Deze praalwagen rijd 
dan mee in de Zuidenveldoptocht en ook ietwat later in de optocht van de  
Stoppelhaene in Raalte, elk jaar gaan we met een leuke prijs naar huis en dat is toch 
geweldig?  

Tijdens het Zuidenveldfestival kan elke kern punten winnen, de kern  met de meeste 
punten krijgt de Zuidenveldbokaal,  naast de praalwagen zijn er dus de games.  
Hiervoor wordt er altijd gezocht naar vrijwilligers die het wel leuk vinden om  zijn of 
haar steentje bij te dragen.   

Dit jaar zoeken we voor de games in Zweeloo mensen die kunnen: • Klaverjassen  
• Zwemmen-hardlopen-fietsen (trio-triatlon) • Kruisboog schieten • Quizen  
• Fotograferen  

Lijkt het jouw leuk om mee te doen met 1 van bovengenoemde games, laat dat dan 
voor 15 juni aan ons weten door een mailtje te sturen naar:  
teamodoornpraalt@gmail.com.  

Creatieve en sportieve groeten van het Oringer8kampteam  
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 IN ‘T GRAS 

De Boeren-Burgers en Buitenfair “In ’t Gras” te Valthe zal dit jaar voor 
de 23

e
 keer plaatsvinden en wel op zondag 16 juni  

(zondag na Pinksteren) van 10.00 tot 17.00 uur. 

De fair zal net als voorgaande jaren worden gehouden aan de rand 
van het mooie en landelijk gelegen Valthe, tussen de oude  
boerderijen in het oudste en mooiste gedeelte van Valthe. 

Op deze bijzondere manifestatie kunt u snuffelen langs ongeveer 120 
kramen met o.a. veel antiek, curiosa, keramiek, sieraden, kunst, glaswerk, tuincreaties, 
decoraties voor huis en tuin, beelden, handgeweven kleding, Engels cake en thee, 
Thais aardewerk, Oosterse cadeauartikelen, beeldhouw schrijnwerk, viltproducten, 
droogbloemstukken, schilderijen, kleiartikelen, glas in lood, bloemen, planten etc. etc. 

Ook kunt u snuiven aan bloemen en planten of bloeiende bomen. Lekker smullen van 
versgebakken Drentse kniepertjes, honingheerlijkheden, aardbeien met slagroom of 
genieten van een lekkere paling, allerlei hapjes en drankjes. 

Tevens kunt u genieten van de kleurrijke fantasievolle wereld van de  
verschillende kunstschilders. Verder tonen vele anderen hun kunst en kunsten, 
vele demonstraties etc. etc. 

Tijdens deze Boeren-Burgers en Buitenfair kunt u kijken en luisteren naar muzikale 
optredens van Marco Warta en Wim Jan Eikens. Als straatartiest hebben we  
“De Vliegende Hollander”. Ook aanwezig zijn dit jaar de contactclowns “Daantje,  
Coosje en hobby fotografe Sunshine Shot 

De kinderen kunnen gratis schminken, pottenbakken, grabbelen in de grabbelton.  
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen in de pagodetent onder begeleiding zelf een schilderij 
maken!  

Kom zondag 16 juni tussen 10.00 en 17.00 naar Valthe en breng eens een bezoek aan 
deze fair, het is beslist de moeite waard !!! 

 
Entree  € 2,50 en voor de kinderen tot en met 12 jaar is het gratis. 
_______________________________________________________________ 

inlichtingen over de Boeren-Burgers en Buitenfair “In ’t Gras” te Valthe  
kunt u contact opnemen met: 

J. Fuller, Odoornerweg 5, 7872 PA Valthe. T: 0591 – 513948. E: jans@intgras.nl 
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  ORINGER WEEKEND 2019 
 
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor het Oringer Weekend van 2019 
zijn alweer begonnen. Op 6, 7 en 8 september vindt het weekend dit jaar plaats.  
Vrijdagavond trappen we weer af met een pubquiz en op zaterdag vinden weer de 
Oringer Landgames plaats. Nieuw dit jaar is dat de teams uit minstens 4 en  
maximaal 6 leden mogen bestaan.  
 
’s Avonds is er groot feest in de tent met een optreden van 5th Wheel. 
Op zondagochtend kunnen de fietsers zich weer uitleven tijdens de  
Oringer Bikingtocht en de middag is voor de kinderen. Onder de Boshof worden dan 
voor alle leeftijdsgroepen leuke activiteiten georganiseerd.  
 
Dit is slechts een kleine greep uit alle activiteiten, houd ook onze facebookpagina 
“Oringer weekend” in de gaten. En noteer het alvast in de agenda:  
 
6, 7 en 8 september Oringer Weekend 2019! 
 
Bianca Meijering 
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ORINGER KIDS 2 DAAGSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoere boswandeling in Odoorn! 
2,5 km en 5 km 

 

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

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

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

Voor alle kinderen van 3 t/m 15 jaar, kosten € 4,- 

Opgave voor 1 juli via mail; oringerkids2daagse@outlook.com 

Vertrek tussen 17.30 – 18.00 uur.                                                           
vanaf de feesttent Heren van Oderen, Geerskampweg 

Loop gezellig mee met deze nieuwe activiteit!                             

Voor vragen: Marjan Bril, Sabine Hofstra, Jantiena Veldhuis. 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO 

Dinsdag 4 juni:  
Open Repetitie in het Klankholt 
 
Wil je een instrument leren bespelen, of kun je dat al en 
zoek je een leuke vereniging om samen mooie muziek te 
maken? Kom naar deze avond bij de harmonie! Als je nog 
niet weet welk instrument je wilt gaan spelen, kun je alle instrumenten uitproberen. 
Iedereen is welkom. 
Aanvang: 19.15 uur 
Adres: Hammeersweg 21, Odoorn  
Opgave:: info@muziekverenigingodo.nl 
 
 
Zondag 23 juni : 
Jeugdconcert in café de Boshof 
 
Promodo, de Odoki’s,  (de jeugdorkesten van Odo) en de kinderen die  
AMV-lessen volgen geven een concert. We nodigen iedereen uit dit jong talent te  
komen beluisteren. Familie, vrienden, buren en andere geïnteresseerden zijn van  
harte welkom. 
Entree: gratis 
Adres:  Boshof 1-3, Odoorn 
Aanvang:    10.30 u  
Zaal open:  10.00 u 

 
Zondag 30 juni: 
Afsluitend Concert op het plein in Odoorn 

Voordat de zomervakantie begint wordt het muzikale jaar afgesloten met een concert 
van alle orkesten van Odo op het plein naast de Hervormde Kerk. De harmonie,  
Promodo en de Odoki’s maken er weer een gezellige middag van. Iedereen is van  
harte uitgenodigd om te komen luisteren!  
Aanvang:15.00 uur 
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BAKKER JOOST STUURT GASTEN HET BOS IN  

Je zou verwachten dat een bakker zich vooral richt op het bakken van brood, taart en 
andere lekkernijen. Bakker Joost in Odoorn doet meer. Enkele jaren geleden trok het 
team van de bakkerij en het lunchlokaal de stoute wandelschoenen aan en  
organiseerde een wandeling voor hun gasten. Het pand staat niet voor niets in het 
midden van het mooie esdorp omgeven door het karakteristieke Drentse landschap.  
 
Het werd niet zomaar een wandeling. Op de route komen de wandelaars  
zogenaamde proefplekken tegen. Op deze plekken wacht er allerlei lekkers. En daar 
heeft de wandeling zijn naam de Lekkere Wandeling aan te danken. De deelnemers 
aan dit evenement worden ingezet als proefpanel, want de producten zijn allemaal 
nieuw en onlangs bedacht door het bakkersteam. De reacties worden doorgegeven 
aan de bakkers en die besluiten daarna of het product daadwerkelijk aan het  
assortiment wordt toegevoegd.  

Na de ongeveer 10 kilometer lange wandeling wacht een feestelijk lunchbuffet.  
En tijdens dat buffet gebeurt er altijd wel iets verrassends dat een extra feestlelijk 
tintje geeft. Op 22 en 23 juni staat weer een Lekkere Wandeling gepland, deze keer 
staat deze in het kader van Salsa. Het buffet, de producten en een extra toevoeging 
(die nog even onder de pet blijft) staan in het teken van deze dans die zijn oorsprong 
kent in Amerika, Cubaanse en Costa Ricaanse immigranten zijn verantwoordelijk 
voor de eerste Salsa-stappen. Met een knipoog naar deze exotische landen gaat het 
bakkersteam bezig met de voorbereidingen, want er heeft zich al een enthousiaste 
groep wandelaars (en smulpapen) opgegeven.  

Zin in lekkers en een stevige wandeling? Kijk voor meer informatie op:  
www.bakkerjoost.nl 
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BUURTBEMIDDELING IS DE 1e HULP BIJ BURENRUZIE 

Inwoners met burenproblemen kunnen zelf - 
en kosteloos - naar Buurtbemiddeling  
stappen. Goed opgeleide, deskundige  
buurtbemiddelaars gaan met beide buren in 
gesprek. Tijdens een bemiddelingsgesprek 

zoeken de buren naar oplossingen voor de ervaren problemen. Dit zijn oplossingen 
die standhouden omdat buren ze samen hebben bedacht. Dat laatste is misschien 
nog wel belangrijker dan je gelijk krijgen bij een rechter. Ruim 7 van de 10  
aangemelde zaken worden naar tevredenheid van bewoners opgelost.  
 
Burenproblemen kunnen gaan over geluidsoverlast, pesterijen en 
‘buitenproblemen’. Dit gaat bijvoorbeeld over een verkeerd geplaatste schutting of 
overhangende takken in de tuin, de rook van een barbecue op het balkon van de 
buren, of huisdieren die in de tuin worden uitgelaten. 
 
Meer informatie over Buurtbemiddeling is te vinden op de site van Andes 
www.andesborgerodoorn.nl/buurt-en-dorp/buurtbemiddeling/  en op 
www.problemenmetjeburen.nl. 

Gezien de stijging van het aantal aanmeldingen zijn we op zoek naar  
buurtbemiddelaars. Dus ben jij iemand die altijd bemiddelt wanneer er onrust is in je 
gezin, familie of vriendengroep? Vind je het leuk om te luisteren naar verhalen van 
anderen? Kun je dat doen zonder te oordelen en blijf je neutraal? Woon je in de  
gemeente Borger - Odoorn? Dan zijn wij op zoek naar jou!   

Als buurtbemiddelaar help je met het herstellen van onderlinge communicatie,  
bevorderen van wederzijds respect, benoemt gezamenlijke belangen en helpt buren 
afspraken te maken die voor beide buren prettig zijn.  

 
Een achtergrond als mediator is niet nodig. Je krijgt een uitgebreide training en  
begeleiding, bijscholing en intervisie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  
Na deze training kan je aan de slag als buurtbemiddelaar. Na een half jaar volgt de 
laatste trainingsdag. 

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor Buurtbemiddeling Borger - Odoorn?  
Meld je dan direct aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  
Telefoonnummer 06-12813261 of stuur een mail naar  
buurtbemiddeling@andesborgerodoorn.nl  

 
 
 
 
 
 

http://www.andesborgerodoorn.nl/buurt-en-dorp/buurtbemiddeling/
http://www.problemenmetjeburen.nl
mailto:buurtbemiddeling@andesborgerodoorn.nl
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UITNODIGING OPEN DAG!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 22 juni 2019 
10.00 – 12.00 uur 

 
Hallo allemaal, 

 
Op zoek naar een voorschool (voorheen peuterspeelzaal) bij u in de 
buurt? Of altijd al eens willen weten hoe een morgen/middag op een 

voorschool verloopt? Kom dan op zaterdag 22 juni a.s. tussen  
10.00 en 12.00 uur naar voorschool de Weiert in Odoorn. 

 
Iedereen is van harte welkom! Opa’s, oma’s, ooms, tantes, verzorgers, 
maar ook aanstaande ouders of ouders waarvan het kind binnenkort 
de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden bereikt, want dat is de leeftijd dat 

een kind deel kan nemen aan de voorschool. Uiteraard zijn de peuters 
met familie die op dit moment op de voorschool zitten ook  

van harte welkom! 
 

Kom gezellig langs om kennis te maken met de leidsters en het werk 
van de voorschool. 

 
We zien u graag de 22e, u bent van harte welkom! U kunt ons vinden 

aan de Goorns 28, 7873 AM Odoorn. Tel.: 06-20476426 
 

Met vriendelijke groeten, 
namens de leidsters, vrijwilligers en de oudercommissie van 

voorschool de Weiert 
 

Activiteiten tijdens de open dag: 
 

Springkussen 
Verloting 
Schminken 
Ranja voor de kinderen  
Lekkere cake 
Koffie en thee 
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HOC KAMPIOEN ZONDAG 4D 

Tweede paasdag, maandag 22 april, werd HOC de eerste kampioen van Drenthe. 
Helaas net na het inleveren van de dorpskrant bij de drukker, maar we willen er toch 
aandacht aan besteden. 

De fusieclub uit Odoorn en Exloo won in Assen met 0-1 van Amboina en was  
daardoor in de zondagklasse 4D niet meer in te halen door de concurrentie.  
Het doelpunt werd gemaakt door Gerben Beek, die als enige een van de vele  
kansen benutte. Wellicht was de uitslag hoger geweest als Jelle Siekman had  
kunnen spelen, maar de man die dit seizoen al 34 keer scoorde was geblesseerd.  
Zo'n 130 fans van HOC waren meegereisd naar Assen. 's Avonds werd de titel  
uitbundig gevierd in het clubgebouw.  

Door het kampioenschap speelt HOC volgend seizoen in de derde klasse.  
Niet eerder speelde de club of zijn voorgangers Hunso en Oring zo hoog.  
Inmiddels is ook Vrouwen 1 van HOC/Valthermond kampioen geworden.  

Wij wensen beide teams veel succes op het hogere niveau in het seizoen  
2019-2020. 

De redactie. 

 

HEJ ‘T AL HEURD DAT……. 

HOC kampioen worden is?  
Nou zit zie an heur plafond. 
‘t Was een gloepens mooi feest.  
Het dak gung der of! 
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BERT EN HARALD OP PAD    

Deze keer zijn we uitgenodigd door een paar actieve dames die mee doen met  
“het nieuwe bewegen”. Toen het bekend werd dat we deze maand met deze activiteit 
mee zouden doen werd er door menigeen schamper om gelachen. “Dat willen we dan 
wel es zien” werd er gezegd. Wel nu we kunnen u vertellen dat deze dames niet snel 
opgeven. We begonnen in de regen en de hagel met de warming up. Ik moet  
bekennen dat we even spijt hadden om op onze vrije zaterdagmorgen om 9.00 uur 
vrijwillig in de hagel rek en strek oefeningen te doen. Maar er werd geen moment  
gedacht aan stoppen. Waar de meeste mensen binnen warm bij de haard wakker  
worden zijn we al aan de oefeningen begonnen. Al stevig doorlopend met veel  
tempowisselingen begaven we ons naar het einde van de Dilweg om daar oefeningen 
te doen die afgewisseld werden met een stuk lopen in een stevige pas. De groep van 
“het nieuwe bewegen” wordt vooral gekenmerkt door de variatie. Tijdens het lopen  
volgen er iedere week weer andere oefeningen gebruikmakend van bankjes,  
schuttingen etc. Er wordt gewerkt met thema’s die iedere keer afgewisseld worden.  

Tijdens de training voelden we toch echt dat er spieren aangesproken werden die we 
doorgaans niet veel gebruiken. De groep had er een goed tempo in en onze  
bewondering voor deze trainingsmethode is dan ook zeker toegenomen. Tot slot  
wandelden we in een stevig tempo, bijna joggend, via het veld weer richting het dorp.  
We zijn blij dat we een keer mee mochten. En ook voor deze groep geldt zeker dat 
onbekend onbemind maakt. Bij deze nog bedankt voor de leuke ervaring! 

Bert en Harald 
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VROUWEN VAN NU ODOORN 
 
In onze wereld en ook in ons land komen nog steeds de meest afschuwelijke ziektes 
voor. Eén daarvan is de ziekte van Parkinson. De meesten van ons zijn wel eens in 
aanraking gekomen met deze ziekte die zich kenmerkt door stijfheid, trillen,  
schuifelend lopen, moeite met evenwicht, moeite met praten etc. Dit zijn echter nog 
maar enkele van de symptomen. De ziekte openbaart zich vaak al op vrij jonge leeftijd 
tussen de 40 en 60 jaar. Iedereen begrijpt dat er veel onderzoek nodig is voor betere 
medicijnen en het vroegtijdig opsporen van deze ziekte.  
 
Het is vandaag 24 april 2019 en we zijn hier in de Boshof om de heer Ronald Klaar 
van de Parkinson vereniging een cheque te overhandigen. Marieke, de huidige  
voorzitter van Vrouwen van Nu Odoorn, legt aan de heer Klaar in het kort uit wie de 
Vrouwen van Nu zijn, en wat ze zoal doen.  
 
De Vrouwen van het breiproject hebben weer een aardig bedrag bijeengebracht en 
hebben deze keer als doel de Parkinsonvereniging gekozen. Een cheque van                
€ 1.000,- kunnen we aan de Parkinsonvereniging aanbieden.  
 
Niet gering dus.  
Opnieuw een groot applaus voor deze groep vrouwen, die overigens niet alleen  
breien, maar ook naaien, quilten, etc.  
 
Toch willen we ook onze kopers een keer een pluim geven. We verkopen op speciale 
dagen bij de Coop supermarkt in Odoorn en in het winkeltje van de Paasbergen.  
Natuurlijk zijn er mensen die voorbijlopen, maar er zijn steeds meer mensen die  
speciaal die dagen komen om wat te kopen of zomaar wat in de pot te doen en  
zodoende ons initiatief en daarmee het goede doel te steunen. Er waren vorig jaar 
zelfs mensen die het flessengeld spaarden en dat voor het goede doel doneerden.  
Er werd spontaan geld gepind om mee te kunnen doen.   
 
Fantastisch! Bedankt iedereen, het geeft ons goede moed om hiermee door te gaan.  
Dinie Wilting en de vrouwen van het breiproject.  
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 VELDTOERTOCHT BIKING ODOORN 2019     

 

 

 

 

 

 

Als vaste jaarlijkse onderdeel van het Oringer weekend heeft Biking Odoorn op  
zondag 8 september a.s. weer een prachtige ATB-parcours uitgezet in de bossen 
rondom Odoorn. 

In totaal zijn er 3 nieuwe afwisselende routes uitgezet over een afstand van 35 km, 
50 km en 100 km. 

De 35 km en 50 km zijn volledig uitgezet met linten en bewegwijzering, de 100 km 
wordt gereden op GPS-navigatie welke van tevoren te downloaden is via internet. 

Op alle afstanden zijn verzorgingsposten aanwezig welke o.a. gesponsord wordt 
door Bikes 4 You uit Emmen. 

We hebben dit jaar meerdere afstanden uitgezet om een zo breed mogelijk publiek 
enthousiast te maken om mee te gaan doen; van de recreant tot de fanatiekeling, 
maar ook van jeugd tot senior.  
Als extra aanmoediging voor de jeugd is deelname t/m 16 jaar gratis. 
 
Deze tocht wordt elk jaar mede mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid 
van vrijwilligers toch zijn we voor dit jaar nog een aantal vrijwilligers nodig die willen 
meehelpen op 7 en/of 8 september. 
Mocht je willen meehelpen of ken je iemand die wil meehelpen dan kun je dit  
opgeven via het mailadres, H.loves@drenthecollege.nl 
 
Enthousiaste vrijwilliger Biking Odoorn 
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EXPOSITIE VAN LEDEN VAN DE SCHILDERSGROEP  
EXLOO 

Van 1 juni t/m 27 juli 2019 exposeren 13 leden van de  
Schildersgroep Exloo schilderijen in de kerk van Odoorn,  
Valtherweg 1.  
De opening is op zaterdag 1 juni om 14.00 uur. 

De expositie probeert een beeld te geven van de verschillende 
stijlen van de leden van de schildersgroep, zowel van degene die nog niet zo lang 
schildert als van de meer gevorderde. De vereniging Schildersgroep Exloo bestaat op 
dit moment uit 23 leden die in de maanden oktober t/m april om de veertien dagen een 
dagdeel bijeenkomen en onder professionele begeleiding van de heer Willem Bleeker 
uit Dersum (D) - in twee groepen – aan het werk zijn.  

Exloo kent al bijna 25 jaar een schildersgroep. Eerst is die onderdeel van het museum 
Bebinghehoes en vanaf het najaar van 2009 wordt als zelfstandige groep getekend en 
geschilderd in het verenigingsgebouw De Smidswal en nu al enkele jaren in het  
Dorpshuis Exloo. Tijdens die bijeenkomsten zijn de leden niet alleen naar eigen idee 
aan het werk. Ook wordt aandacht besteed aan bepaalde onderwerpen zoals  
compositie, perspectief, paletopbouw, het mengen van kleuren, kleurcontrast en het uit
- en afwerken van tekening en/of schilderij. 

De leden van de schildersgroep werken met alle voorkomende materialen: van  
potlood, pastelkrijt tot aan olieverf. Alle klassieke thema’s uit de schilderkunst worden 
beoefend (stilleven, model, portret, landschap) en in verschillende stijlen van figuratief 
naar abstract. De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur op de woensdagen en 
zaterdagen. Tijdens de Drentse Fiets4daagse is de kerk op vrijdag 19 juli  
geopend van 9.45 uur tot 13.00 uur. 
 
Nadere informatie over de schildersgroep is te verkrijgen bij:  
Tanneke Melis (secretaris) 0591 549874 of  
Wietse Berkepies (voorzitter) 0591 549521 
website: schildersgroepexloo.jouwweb.nl 



23 

 

   
 
 

 

 

 



24 

 

 
 
 

WEERSPREUKEN  VOOR DE MAAND MEI 
 
Enkele algemene weerspreuken voor de maand mei: 
 

 Een natte mei, brengt boter in de wei. 

 Als het dondert in mei valt er dikwijls hagel bij. 

 Avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei. 

 Dauw in mei en april maken goede augustus en september. 

 Donder in mei geeft gras in de wei. 

 Het onweer in de mooie mei, doet 't koren bloeien op de hei. 

 Donder in mei, zingt de boer : jochei ! 

 Veel onweer in mei, maakt de 
boeren blij. 

 Een bijenzwerm in mei, goed 
teken voor de wei. 

 Een koude mei, een gouden mei. 

 Einde van mei, staartje van de 
winter. 

 Is mei nat, de droge juni volgt zijn 
pad. 

 Is het weer in mei zeer mooi, dan 
ziet de schuur maar weinig hooi. 

 Koele mei, goed geschrei. 

 Mei, koel en wak, brengt veel 
koren in de zak. 

 Mei, koel en nat, vult de schuur 
en ook de zak. 

 Mei, koel en nat, brengt koren in 
de schuur en spek in 't vat. 

 Onweer in mei is een vruchtbaar 
getij. 
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KONINGSSPELEN SUCCESVOL  
 
We hebben genoten van de Koningsspelen. Namens de commissie een kort bericht 
voor u:  
 
“De super enthousiaste Koningsspelencommissie, bestaande uit Esther, Fanny,  
Gabrielle, Guido, Henk Jan, Jolanda, Jose, Liz en Marjan, kijkt terug op een zeer 
geslaagde Koningsspelen. We danken hierbij alle ouders die zich hebben ingezet bij 
de totstandkoming van deze leuke ochtend. Ook de leerkrachten worden bedankt 
voor hun inzet bij de spelletjes en het randgebeuren.         
 
Ook enorme dank voor Steenge voor het ter beschikking stellen van het podium, de 
tafels en de stoelen, Coop Schippers voor het sponsoren van de ijsjes en bedrijf DIA 
"licht en geluid" voor het beschikbaar stellen van beeld en geluid tijdens de  
Koningsdans! 
 
 
VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL  
 
We zijn blij dat de meeste kinderen uit Odoorn en omstreken lopend of fietsend naar 
school kunnen komen. Sommige kinderen worden met de auto gebracht. De meeste 
ouders/verzorgers doen dit keurig volgens afspraken en dragen zorg voor de  
veiligheid. We zien helaas ook wel eens auto’s met hoge snelheid door de buurt van 
de school rijden. Ook buurtbewoners met jongere kinderen hebben hun zorg hierover 
met de school gedeeld. Zij zijn zo dapper geweest om mensen persoonlijk op hun  
gedrag aan te spreken, maar dat heeft niet in alle gevallen geholpen.  
Kinderen leren op school en van hun ouders dat ze voorzichtig moeten zijn, maar  
kunnen desondanks onvoorspelbaar zijn. U kunt als automobilist de veiligheid in de 
schoolomgeving aanzienlijk vergroten door de snelheid aan te passen en/of ook  
anderen hierop attent te maken. Wilt u, indien u dit nog niet deed, alstublieft gehoor 
geven aan dit verzoek?                        
 
Ook attenderen we u nog eens op het verzoek om bij het brengen en halen van de 
kinderen niet De Goorns op te rijden tot naast de school. U moet dan namelijk  
achteruit rijden of keren, terwijl deze straat op die momenten vol is met kinderen en 
ouders.   
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking  
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 RARA WAT IS DIT?      
 
U heeft nog een oplossing van het voorwerp 
wat in ons maartnummer gevraagd werd  
tegoed. Het waren een paar strohaken die men 
gebruikte om de balen hooi en/of stro op de 
wagen te laden. Met één hand sloeg men de 
haak in het pak om dat vervolgens te  
ondersteunen met de andere hand en zo kon 
men de pakken gemakkelijker op de voorbij 
rijdende wagen werpen. Ook bij het  
opstapelen van de pakken was het een  
handig hulpmiddel. Tot op de dag van  
vandaag worden dergelijke haken nog  
gebruikt. 

—————————————————————————————————————-- 

Voor het voorwerp van deze maand kan ik er misschien beter boven zetten; 
“herinnert u zich deze nog?” 

Dit eivormige voorwerp was regelmatig onder andere te vinden in  
horecagelegenheden, maar ook in scholen. Ik denk dat menigeen hier aan gevoeld 
heeft. Het had te maken met de hygiëne. Het bolvormige voorwerp was ongeveer  
15 cm lang en 7 cm breed. Ze bestonden in verschillende varianten. 

Als u het zich kan herinneren hoop ik dat u een mooie uitleg met eventueel een  
bijpassend verhaal naar ons wilt mailen. Dan kunnen we dat de volgende maand  
delen met onze lezers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert van der Lit 
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DRENTSE WANDELVIERDAAGSE 
 
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 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. 
 
 
—————————————————————————————————————————— 
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PAASEIREN ZOEKEN! 
 

Onder leiding van de paashaas werden op 1e paasdag fanatiek de verstopte eieren 
gezocht door de buurtkinderen van Langhieten 2. Daarna werden de rollen  
omgedraaid zodat ook de ouders enthousiast op zoek gingen naar het gouden ei. 

Voor alle inspanningen kregen de kinderen allemaal een chocolade paashaas. 
Deze moesten wel snel uitgereikt worden in verband met de zonovergoten dag. 

De paashaas kijkt terug op een gezellige en geslaagde ochtend! 

Bedankt allemaal voor de goede opkomst. 
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 LEZEN EN VOORLEZEN (130) 

LEVEN ALS HET OORLOG IS   

N.a.v. Kathleen Vereecken, Alles komt goed, altijd, Tielt 2018 (2
e
 druk) 

Dit verhaal speelt in de 1
e
 wereldoorlog (1914-1918) in  

Ieper, een stadje in België, in West Vlaanderen.  
De schrijfster (geboren in 1962 in Gent) heeft zich vooraf  
verdiept in de situatie van toen (zie p.171). Zij heeft zo ’n 
goed verhaal geschreven dat zij er de “Woutertje Pieterse 
prijs 2019” voor ontving. Die prijs wordt uitgereikt voor het 
beste Nederlandstalige jeugdboek in een bepaald jaar.  
Laat ik het maar direct zeggen: zij heeft die prijs dik verdiend! 
Het is wat taalgebruik en sfeer betreft een prachtig boek  
geworden, dat ook mooi geïllustreerd is.  

De oorlog als stoorzender. 
De hoofdpersoon is Alice, het derde kind dat in een  
timmermansgezin geboren werd. Ze is een jaar of 11,12. Haar rustige en prettige 
leventje wordt verstoord als de Duitsers het land bezetten en bombarderen. Ze  
worden uit hun woonplaats verdreven en duiken onder op een boerderij. Als het  
leven daar ook gevaarlijk wordt gaan ze toch maar weer naar huis. Het loopt niet 
goed. Ze duiken eerst onder in de kelder van een brouwerij. Daar verliezen ze hun 
moeder die niet meer terugkeert als ze een boodschap gaat doen. In de tijd daarna 
wordt het gezin gesplitst o.a. door ziekte van vader en haar oudste broer. Alice  
begraaft een zak met herinneringen onder de appelboom. Na een tussenstop in een 
klooster in de buurt moeten ze doorreizen naar het kartuizerklooster (Chartreuse) in 
Neuville een  zware en ingewikkelde reis voor Alice en haar broer en zusje. Daar is 
het leven rustiger, zeker als haar vader en oudere broer Oscar ook zijn aangekomen. 
Hun zuster Rosa is inmiddels omgekomen door ziekte. 

Goed verdergaan?                                                                                        
In hoofdstuk 23 staan op de 4

e
 regel de woorden “de oorlog is voorbij...........”                                                                                                                        

Alice graaft thuis de zak met herinneringen weer op. Ze weet alles van vroeger weer. 
De oorlog is alleen niet meer uit haar geheugen weg te denken. Hoe verder te gaan? 
Kan ze nog in sprookjes geloven: “ze leefden nog lang en gelukkig”?  Alice denkt ook 
aan haar vriendin die ze al lang niet meer gezien heeft. 

Op de laatste pagina van het boek staan zinnetjes die vooruitwijzen naar de  
toekomst: “Ik ben niet ongelukkig”. En soms ben ik blij, zonder meer blij. “Is alles dan 
toch goed gekomen”? Zoals haar moeder het bedoelde? Je wenst het Alice toe na 
alles wat je gelezen hebt. 

Het is echt een prachtig boek! 

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS APRIL 2019 
 
 
E-book spreekuur in bibliotheek 

In de trein, op de bank of op het strand: e-books lenen kan altijd en overal! Wist je 
dat je e-books gratis kunt lenen als je lid bent van de bibliotheek? Via je eigen  
bibliotheek leen je e-books bij de online Bibliotheek. Je hebt keuze uit ruim 15  
duizend e-books. Van romans tot thrillers, van kinderboeken tot informatief.  
De collectie is breed, gevarieerd en verrassend en wordt steeds vernieuwd. Er valt 
dus steeds iets nieuws te ontdekken. Hoe je leest, dat bepaal je zelf. Op je tablet 
of telefoon met de handige App, op je e-reader of in je browser op je  
computer. Je kan een e-book 21 dagen lenen. Je mag tot maximaal 10 titels  
tegelijk lenen. Dat wordt eindeloos lezen. Je hoeft je nooit druk te maken over het 
inleveren van je e-books. Als de leentermijn van 21 dagen is verstreken,  
verdwijnen ze automatisch van je boekenplank. Als lid van de bibliotheek hoef je 
alleen maar een account aan te maken bij de online Bibliotheek. Of wordt direct 
online lid.  

Wil je ook graag e-books lenen, maar kun je hierbij wel wat hulp gebruiken?  
Kom dan naar de tablet-cafés in de bibliotheek Odoorn, van 14.00- 15.30 uur op 
maandagmiddag 27 mei.  

Neem wel je eigen laptop, tablet of e-reader mee. Welkom en veel plezier bij het 
lenen van je e-books! 

Dreumesuurtje 

Maandag 17 juni 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 vervoer.  

De toegang is gratis. 

Verkoop afgeschreven boeken vanaf 13 mei 

De Bibliotheek is gesloten in deze periode op: 
Hemelvaartsdag 30 mei, vrijdag 31 mei en Pinkstermaandag 10 juni  

www.bibliotheekodoorn.nl 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kampeerboerderij Oring 

(Nu Bistro La Finca– Hotel Odoorn) 


