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34e jaargang no. 3 

November 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 12 december is er om 10.00 uur weer een dienst met Helene Westerik en Wim 
Boer (orgel). Uiteraard onder voorbehoud van coronamaatregelen. De dienst wordt 
ook uitgezonden op radio Borger Odoorn, op maandag 13 december, om 10.00 uur. 
We hopen in de volgende Dorpskrant te kunnen aangeven wat de mogelijkheden met 
Kerst zijn.  

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

Alle activiteiten die in het boekje staan kunnen zo maar veranderd worden door 
nieuw aangekondigde corona maatregelen.   
 
DORPSAGENDA 
29 november: Digitaal café 14.00 tot 15.30 uur, bibliotheek 
13 december: Dreumesuurtje 10.00 tot 11.00 uur, bibliotheek  
24 december: Kerstviering in de manege in Exloo met muzikale ondersteuning   
   van het ODO harmonieorkest.  
29 december: Organiseren de bibliotheek en SOKC een familiefilm  
   ‘Margie in de bergen’ voor het hele gezin (vanaf 6 jaar) in de kerk 
   vanaf 15.00 uur, entree € 5,00. 

AFVALKALENDER DECEMBER 2021 
30 november restafval, 7 december GFT, 14 december plastic, 18 december oud  
papier,  21 december restafval, 28 december GFT. 
 
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op https://www.mijnafvalwijzer.nl 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het is inmiddels alweer november. Hierna nog één editie en het kalenderjaar 2021 zit 
er alweer op. De vorige keer dat ik een “van de redactie” mocht schrijven, was in 
maart. Toen hadden we nog vele maanden en zeeën van tijd voor ons liggen. Voor het 
gevoel nog maar pas geleden…  
 
Maar niets is minder waar en dus rennen we met z’n allen naar het einde van het jaar. 
Op naar de donkere dagen! Iets wat zowel letterlijk als figuurlijk lijkt te kloppen. Want 
helaas is het weer noodzakelijk om allerhande maatregelen te moeten nemen tegen 
het oprukkende virus. Dat betekent dat leuke evenementen, zoals bijvoorbeeld de 
Kerstmarkt, ook dit jaar weer geen doorgang kunnen vinden. Erg jammer, want het is 
toch altijd een vrolijke gebeurtenis.  
 
Geen markt betekent overigens ook dat we geen “Ken uw dorp” kunnen spelen op de 
gebruikelijke manier. Maar niet getreurd, want in de december editie plaatsen we onze 
quiz (net als vorig jaar) in het boekje. We gaan rond de feestdagen dus de  
concurrentie aan met het logospel en Dr. Denker.  
 
Maar uiteraard eerst deze editie en daarin valt weer genoeg te lezen. We hopen dat u 
er wederom van geniet! 
 
Harald Fluks 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 22 december 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 12 december 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: 
Er zijn geen nieuwe geborenen in het dorp, voor zover wij dat weten. 
 
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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RARE GEWOONTES  

Pas geleden zat ik naar de voetbalwedstrijd Borussia Dortmund-Ajax te kijken. Ajax 
kwam achter, maar wist na de thee en een donderpreek van de trainer de bordjes te 
verhangen en uit een heel ander vaatje te tappen, zodat in de slotfase de achterstand 
werd omgebogen in een comfortabele voorsprong. Vroeger zou ik in zo´n geval  
kinderachtig genoeg zijn geweest onmiddellijk door te zappen naar de Duitse tv, om 
daar te genieten van het gekerm en geweeklaag van de dienstdoende commentator. 
Om gnuivend aan te horen hoe de beste man tot zijn ontzetting moest toegeven dat 
de Holländer weer einmal viel besser waren. Heerlijk! Aldoende heb ik wel eens  
nagenoeg complete wedstrijden bij de ARD gebivakkeerd, bij commentatoren als  
Frits von Thurn und Taxis, Heribert Fassbender en naar ik meen ook  
Ewald Figgemeier, voortgedreven door zuiver leedvermaak. Inderdaad, hoe  
kinderachtig kun je zijn. 

Gelukkig ben ik min of meer ongemerkt van deze rare gewoonte afgestapt; je wordt 
toch wat wijzer met de jaren. Ach, en Duitsers zijn toch ook prima mensen, of niet 
soms. Je kunt er best een potje bier mee drinken, hoor. En die verloren finale:  
zand darϋber, Jungs. Toch zijn er wat residuen van het onbehagen blijven hangen.  
De oosterbuurtjes zien juichen na een doelpunt bijvoorbeeld, dat trek ik nog steeds 
niet. Trouwens, ik kan sowieso niet tegen gejuich als het niet van mijn favoriete club 
komt. Zo druk ik tijdens Studio Sport nogal eens een vijandelijke treffer weg, om die  
lui maar niet te hoeven zien juichen. Ook best wel raar; eigenlijk. 

Ook van een andere rare gewoonte ben ik afgestapt, namelijk om euro´s terug te  
rekenen naar guldens. Tot diep in de eurotijd vermenigvuldigde ik de prijzen nog  
standaard met de factor 2, 2, om geërgerd vast te stellen dat je genaaid wordt waar je 
bij staat. Zo bestelde ik jaren geleden onderweg in een eenvoudige eetgelegenheid 
eens een balletje gehakt. ,,Dat wordt dan 3 euro 80 meneer", zei de uitbater, 
,,mag er ook een beetje mosterd of mayo bij?" Ik stond er mal van te kijken:  
3,80 x 2,2 maakte snel gerekend 8,36 gulden, een ´schot geld´, zoals ze in de  
Veenkolonieën wel zeggen, voor een balletje gehakt. Er ontsnapte me een verbaasd 
‘zo zeg!’ waarop de ondernemer met enige nadruk zei: ,,’t Is een bal uit eigen keuken 
meneer, van honderd procent varkensvlees!" 

,,Maar dan vermoedelijk wel van een varken met een gouden ring in z´n snuit",  
zei ik. ,,Huh?" zei de ballenman. ,,Laat maar", zei ik, ,,en ik hoef geen mayo ofzo". 

Dat was toen. Tegenwoordig kijk ik nergens meer van op.  
´t Wordt er toch niet goedkoper van. 
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ZONDAGAVOND 5 DECEMBER SINTERKLAASAVOND  

We gaan er van uit dat Sint op 5 december, ijs en coronaregels  

dienende, zijn schimmel zal bestijgen. Hij verheugt zich nu al samen 

met zijn pieten op het tochtje door Oring om cadeautjes te bezorgen. 

Het is al jaren uniek in Drenthe dat hij deze traditie in stand houdt.  

U kunt hem weer helpen door uw pakketjes deze keer te brengen bij: 

Lunch-café- Anderz, Hoodstraat 24 !!! 

Dat kan van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december 

tussen 9.00 uur en 16.00 uur!!  

Let op: Zaterdag en zondag gesloten!!! 

Aan de hulppieten vragen we de pakketjes niet te groot, te zwaar of te veel te laten 

zijn. Sint wil graag op tijd (en bij iedereen !!) aan de deur komen.  

Dus duidelijk uw naam en vooral het adres aangeven, om zeker te zijn dat de hele  

familie een heerlijk avondje kan beleven. 

Sint stapt om 16.00 uur op en begint aan de Hoofdstraat, Oosterseveld, Langhieten 1 

en 2 naar de Valtherweg, Eekhoflaan, Boshoflaan, Oude Kampenweg, Laskowskilaan, 

Nijkampenweg, Bloemenbuurt, de Goorns, Exloërweg, Liniekampen, Borgerderweg. 

Alle ondernemers in Odoorn wensen u een heerlijk en vooral gezellig avondje. 

_____________________________________________________________________ 

AAN DE TROTSE OUDERS  

Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie prachtspruit te sturen naar de 
redactie? In het januari nummer worden namelijk de babyfoto’s geplaatst van alle  
baby’s die zijn geboren tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. Denk eraan, je 
wilt al dat moois toch niet voor jezelf houden?  
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DOPPEN SPAREN VOOR KNGF GELEIDENHONDEN 

Al een aantal jaren sparen we plastic doppen voor de opleiding van geleidehonden. 
De KNGF leidt honden op voor visueel gehandicapten, maar ook voor veel meer 
mensen die afhankelijk zijn van een zogenaamde buddyhond. Denk aan  
rolstoelassistent of autismegeleide. De kosten voor de opleiding van een hond  
bedragen plm. € 6000,--. Met  ongeveer 40.000 kg!! doppen kan één hond voor zijn 
specifieke taak worden opgeleid. Als je bedenkt dat er veel mensen afhankelijk zijn 
van deze dieren, zijn er dus heel veel doppen nodig.  

GRAAG UW HULP EN EXTRA AANDACHT 
Helpt u mee doppen sparen ? U kunt ze bij ons inleveren, waarna wij regelmatig 
zorgen dat ze bij het hoofddepot worden afgeleverd. De doppen die we verzamelen 
zijn de zgn. “harde” afsluitdoppen van melk/yoghurt pakken, frisdranken, 
pindakaas, wasmiddel enz. Waarom harde doppen? Ze mogen niet gemakkelijk te 
buigen zijn, omdat zachter plastic op een andere wijze tijdens het recycleproces 
wordt verwerkt. Dat geeft hogere kosten en dus minder opbrengst. Ook moeten de 
doppen even worden afgespoeld voordat ze worden ingeleverd, dit om te  
voorkomen dat bij de opslag de lading gaat stinken. En tot slot liever niet in allerlei  
kleine plastic zakjes.  

Wij moeten alles zelf uitzoeken, dus helpt u ons mee de juiste doppen SCHOON in 
te leveren? 

LET OP: BESLIST GEEN BLIK !! zoals bierdoppen en blikken deksels.                                                 
Ook geen zogenaamde tussendopjes zoals bij melkpakken en vruchtensappakken. 

U mag uw doppen los storten in de grijze en blauwe container met het opschrift 
“doppen” bij ons aan de zijkant van de woning. Mocht u toch een grote vracht met 
verschillende zakjes met inhoud hebben zet deze dan naast de container.  
Doet u mee? Alvast bedankt. 

Wil en Janny Eefting,    
Steegje 1, Odoorn 
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LICHT OVER NEDERLAND  
 
Is de titel van een lichtvoetig lees- en kijkboek, geschreven door Oes Dorp-columnist 
Gezienus Omvlee. Het bevat honderd-en-een light verse gedichten over de  
Nederlandse geschiedenis en is geïllustreerd met gewassen pentekeningen van  
kunstenares Hanneke Haverkate-Brandsma. Naast Mata Hari leest u over De Tweeling 
van Weerdinge, het Staatsbosbeheer, Attila de Hun en Victor Baarn, het Meisje van 
Yde, Piet Hein, Pieter Jelles Troelstra, Ikea, DAF en nog veel meer anderen en  
gebeurtenissen in deze bundel. Een voorbeeld: 
 
1917 Dood Mata Hari 
Oog van de dageraad 
Friese exotica 
Rangen en standen 
Bezochten haar schoot 
 
In haar reclames met 
Zinnenbedwelmende 
Postkaarten gaf ze al 
Voorproefjes bloot 
 
Vanwege de corona maatregelen is de geplande 
boekpresentatie op zaterdag 27 november helaas geannuleerd. 
Anke van den Honert 
_____________________________________________________________________ 
 
LICHT OVER NEDERLAND  
 
Vaderlandse geschiedenis met een kwinkslag 
  
In zijn verzenbundel Licht over Nederland kiest Gezienus Omvlee zijn  
101 hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis. Bij de dichter uit Odoorn is een 
kwinkslag nooit ver weg. Hij laat het licht schijnen over verworvenheden, mislukkingen 
en successen, met tongue-in-cheek, als hij dicht over ontstane mythologie rond  
Jan van Schaffelaar, Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Pim Fortuyn, het meisje van 
Yde, Aletta Jacobs, Mata Hari, koningin Wilhelmina en anderen. 
Religie, politici, vorsten, oorlogen, verraad en verzet komen voorbij. Achter de luchtige 
toon klinkt oprechte verontwaardiging, in de wetenschap dat boosheid niemand verder 
helpt. 
 
De illustraties van Hanneke Haverkate-Brandsma onderstrepen de – oppervlakkig  
bezien – pretentieloze light verses. 
 
Licht over Nederland is een uitgave van Ter Verpoozing in Peize. 114 pagina’s 
ISBN/EAN: 978-94-92546-93-7 en kost 17,50. Het boek is verkrijgbaar bij de auteur,  
Ter Verpoozing in Peize en bij de boekhandel en vanaf 28 november bij  
Coop supermarkten. 
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ORINGER OPSCHOONDAG 

De Oringer Opschoondag was dit jaar op 30 oktober.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De landelijke opschoondag is altijd in het voorjaar. Aangezien er toen nog allerlei  
coronabeperkingen golden heeft Dorpsbelangen besloten de opschoondag op te  
schuiven naar een moment waarop we wel met een groep mensen samen mogen  
komen. En dat was dus zaterdag 30 oktober. In de communicatie is het een beetje mis 
gegaan. Misschien was daardoor de opkomst niet groot. Maar het weer zat ook niet 
mee, we hebben wel een nat pak gekregen. Een moeder, dochter en kleindochter(s) 
die altijd fanatiek van de partij zijn hadden een andere verplichting. Gelukkig waren zij 
een dag eerder aan de slag gegaan waardoor een deel gedaan was en de eerste  
vuilniszakken gevuld waren. Met een klein comité hebben wij bij de andere  
hoofdverbindingswegen van en naar Odoorn in de bermen al het zwerfvuil opgeraapt 
dat mensen ‘verliezen’. Er zijn 
weer een hele bult vuilniszakken 
gevuld, die de gemeente voor ons 
afvoert.  

Dorpsbelangen 
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KERSTMARKT GAAT NIET DOOR  

Om de inmiddels voor een ieder welbekende regels kunnen we ook dit jaar geen  
kerstmarkt organiseren. Het zou betekenen dat we de QR code moeten scannen.  
Aan het fenomeen “doorstroomevenement” kunnen we natuurlijk evenmin voldoen. 
Een markt is stilstaan en verplaatsen en gezellig met andere Oringers even een  
glühwein drinken. Door het scannen zouden we onze markt in zijn geheel achter de 
hekken moeten zetten. Voor ons absoluut geen optie. Een domper voor het  
enthousiaste team, dat al een aantal weken bezig was om het weer een geslaagd  
evenement te laten worden. Zeker omdat het de 30e markt is!!. Het is jammer voor nu, 
maar we hopen dat we volgend jaar met evenveel plezier er alsnog een jubileumfeest 
van kunnen maken. 
 
We wensen u een prettig kerstfeest en vooral een gezond 2022. 
 
Namens de kerstmarktcommissie 
 
Janny Eefting 
___________________________________________________________________ 

 
KERSTBOMEN 

Jullie hebben in de vorige dorpskrant kunnen lezen dat er  
geen grote kerstbomen meer via Dorpsbelangen te bestellen zijn. 
Dit omdat Dorpsbelangen te horen kreeg dat er geen grote bomen 
meer beschikbaar zijn. Hierop kregen we een reactie van  
Jan Jansen, wonende aan de Dilweg 11 dat hij een stukje grond 
bezit (net buiten het dorp richting Odoornerveen) met nogal wat 
hele, hele grote bomen. Indien wenselijk zou daar eens gekeken 
kunnen worden naar de mogelijkheden.  

Dus als je als buurtvereniging op zoek bent naar een grote boom, dan zou je bij Jan 
Jansen kunnen informeren. Men dient zelf voor mankracht, materiaal en vervoer te 
zorgen. Als je als buurtvereniging een streng lampjes wilt lenen voor in de boom dan 
kun je contact opnemen met Dorpsbelangen 

info@dorpsbelangenodoorn.nl 

Dorpsbelangen  

mailto:info@dorpsbelangenodoorn.nl
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PLANNEN HOOFDSTRAAT 52 ODOORN   
 
Veel dorpsbewoners vragen zich af, wat nu de plannen zijn voor de Hoofdstraat 52 in 
Odoorn (waar de familie Beuving lang woonde). De vervallen boerderij en erf zijn op 
z’n zachtst gezegd nu niet een visitekaartje voor Odoorn. Vandaar dat we ieder op 
deze manier even wil informeren over wat er gaat gebeuren. 
 
Vanaf het begin zijn we gaan zoeken naar een nieuwe bestemming voor het perceel. 
Het zou een bestemming moeten worden waarbij wij als buren, het dorp en de te  
huren partij voordeel zou hebben. We kwamen uiteindelijk bij de zorg terecht. Maar 
wat voor zorg? In gesprek met een aantal mensen, werd het idee aangedragen om 
eens met de familie de Rooij te gaan praten. Zij zijn de beheerders van de  
Lubbelinkhof. Voor de mensen die het niet weten, de Lubbelinkhof is een  
woonzorgvoorziening aan de Hoofdstraat 19. 
 
Na een paar gesprekken met Danie en Hermi de Rooij, werd al snel duidelijk dat dit 
ook voor hun een mooie gelegenheid is. We kunnen zeker zeggen dat in de  
gesprekken die volgden, het enthousiasme aan beide kanten alleen maar  
toegenomen is. Samengevat, er komt dus een nieuwe woonzorgvoorziening, waar  
16 bewoners kunnen wonen, die gehuurd en geëxploiteerd wordt door 
“de Lubbelinkhof”. Voor de “Lubbelinkhof” is dit een mooie kans omdat bewoners  
vanuit Hoofdstraat 19 hun dagbesteding aan Hoofdstraat 52 kunnen doen en vice  
versa. 
 
Het project heeft een langdurig voortraject, omdat de bestemming omgezet moest 
worden. Dit is een tijdrovend verhaal, want er zijn plannen, maar mag dit ook?  
We zijn in gesprek met de gemeente gegaan, we hebben de direct omwonenden  
benaderd en er zijn talloze rapporten gemaakt om dit mogelijk te maken.  
 
De planning voor nu is dat begin volgend jaar e.e.a. gesloopt gaat worden. Dan hopen 
we in het voorjaar/zomer te kunnen starten met de nieuw bouw. 
 

Maar wat komt er dan op? Op de volgende pagina een 3D schets en de tekeningen 
van de gevels.  
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We hopen dat dit nieuwe pand een goed onderkomen biedt voor de nieuwe bewoners, 
waarbij de uitstraling zeker een verbetering is voor Odoorn. 
 
Hartelijke groeten, Jacques Wouda 
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 SPORTPARK ODOORN (VOLGENDE SLOT) 

Zoals ik in een vorig nummer al heb geschreven gaat de plannenmakerij voor de  
renovatie van het sportpark voorlopig nog wel even door. Maar, ik gaf toen ook aan dat 
er waarschijnlijk in de nieuwe gemeentebegroting voor 2022 ook al middelen  
zouden worden gereserveerd voor deze serieuze ingreep. Inmiddels heeft de  
gemeenteraad de begroting van 2022 e.v. vastgesteld.  

En inderdaad, voor het jaar 2022 is een bedrag van € 750.000 uitgetrokken, dit betreft 
een zogenaamd incidenteel bedrag. Dat wil zeggen dat het in de jaren daarna niet op 
de begroting staat. Daarnaast is met ingang van 2022 ook een bedrag van € 100.000 
structureel opgenomen, dat wil dus zeggen ook voor heel veel jaren daarna. 
In het algemeen is zo ’n structureel bedrag bestemd voor investeringen die zich over 
vele jaren uitstrekken, de jaarlijkse kosten voor de gemeente van die investeringen. 
Dan gaat het om de kapitaallasten, bestaande uit rente en aflossing, vergelijk het maar 
met een hypotheek op een woning. Verder zal het onderhoud wel daaruit moeten  
worden betaald. Ik denk dat het incidentele bedrag vooral bestemd zal worden voor de 
gebouwen, die men, na nieuwbouw of een grondige renovatie, wil overdragen aan de 
clubs. 

Momenteel wordt en is er al veel overleg gepleegd met de betrokken voetbalclubs en 
de tennisvereniging. Verder is een aantal onderzoeken uitgevoerd of nog gaande,  
bijvoorbeeld naar de eventuele aanwezigheid van asbest in de bestaande gebouwen 
en naar de verkeersafwikkeling. Bij dit laatste onderdeel worden ook de omwonenden 
(weer) betrokken. De planning is om nog in de huidige raads- en collegeperiode een 
uitgewerkt plan met definitieve kostenopzet aan de gemeenteraad voor te leggen, dat 
zou dus uiterlijk in februari 2022 moeten zijn. In maart 2022 zijn er raadsverkiezingen, 
dus dat betekent dat er na februari een nieuwe raad en college komt. Als deze  
planning gehaald wordt, zou uiterlijk in de zomer van 2022 met de werkzaamheden 
begonnen kunnen worden. Wél is er gesteld dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat en 
dat deze planning ambitieus is. 

Door de vaststelling van de begroting door de raad is het geld dus (op basis van  
voorlopige cijfers) gereserveerd. 

Het lijkt er dus echt van te gaan komen. 

 

Theo Zondag 
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HOOG BEZOEK UIT IERLAND (VERVOLG) 

De oproep in mijn vorige artikel over dit onderwerp heeft toch nog iets opgeleverd. 
Niet dat er zich nazaten van de heren hebben gemeld (had gekund natuurlijk), maar 
we weten wél waar ze hebben verbleven. Dankzij het onvolprezen archief van Wil en 
Janny Eefting (zij regelden in die tijd de huisvesting van de dansers) weten we  
inmiddels dat de heren hebben verbleven bij de familie Smits, op het adres  
Hoofdstraat 17 in Odoorn. Zij gaven ook nog de tip dat hun zoon Eelco een atelier 
heeft in Westdorp. Ik heb contact met hem gehad en dat klopt inderdaad. Helaas gaf 
hij aan dat zijn ouders zijn overleden en dat hij zelf geen (actieve?) herinnering had 
aan deze logeerpartij. 
Deze verwijzing naar onze demissionaire premier horen we natuurlijk de laatste tijd 
vaker, maar in dit geval blijkt er uit dat een nader contact tussen de Ierse heren en 
zoon Eelco weinig zinvol lijkt. We zullen het boek dan ook maar sluiten. Het was een 
leuk avontuur en de heren hebben het artikel in de vorige dorpskrant met veel plezier 
gelezen. Ze hebben uiteraard een digitaal exemplaar van het boekje ontvangen,  
vergezeld van een vertaling (weer dankzij Nils de Lijster) van het op hen betrekking 
hebbende artikel. Ook van dit stukje zullen ze een vertaling ontvangen (en het boekje) 
en dan zien we wel wat er gebeurt. 

Afwachten!! 

Theo Zondag 
____________________________________________________________________ 
  
FILM IN DE KERK VAN ODOORN 

In het kader van Bios Dichtbij brengen de  
Bibliotheek Borger-Odoorn en Podium Odoorn: 
 
Magie in de bergen 
 
Duitsland/Italië 2017. Avonturenfilm van Tobias Wiemann. 
Na een zware astma-aanval brengen haar ouders de 
twaalfjarige Amelie (Kasalo) naar Zuid-Tirol: gezonde 
berglucht!  Maar de tiener heeft weinig zin in verzorgers om haar heen. Amelie  
verdwijnt het berglandschap in en ontmoet daar leeftijdgenoot Bart (Girardi).  
Avontuurlijk drama over een puber die met een aangeboren aandoening op eigen  
wijze haar draai in het leven moet zien te vinden. De film overtuigt door de jonge  
acteurs en mooie blikken op besneeuwde bergtoppen. Tweede speelfilm van  
regisseur Wiemann werd goed ontvangen op filmfestivals, en onder meer  
genomineerd voor de Kristallen Beer in Berlijn. 
 
Nederlands nagesynchroniseerd 
Datum: 29 december 2021, 15.00 uur Entree € 5,-- 
Kaartverkoop: Bibliotheek, Drogisterij SIMA en website Podium-
Odoorn (www.sokc.nl)    
Bios Dichtbij is een initiatief van de gemeente Borger-Odoorn 
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT 
 
HET VERHAAL VAN REMBRANDT VAN RIJN 
Door Sera en Lieke uit groep 6 van o.b.s. de Weiert 

Welkom, wij gaan het hebben over de Nachtwacht en over Rembrandt van Rijn.  
De Nachtwacht is een van de beroemdste schilderijen van de wereld. En die staat in 
Nederland in het Rijksmuseum. De Nachtwacht is gemaakt in 1642, dat is best wel 
lang geleden. Als je de nachtwacht wil kopen dan ben 500 miljoen euro kwijt 
(waarschijnlijk niet). De Nachtwacht is echt enorm groot. Hij is 3,63 meter x 4,37 meter. 
Rembrandt staat zelf ook op het schilderij, hij staat namelijk een beetje links in het  
midden van boven tussen een man met een hoed en met een helm, je ziet daar een 
oog dat is zijn oog. Rembrandt van Rijn heeft 3 jaar aan De Nachtwacht gewerkt,  
namelijk van 1639 tot 1642  
 
De Nachtwacht in de Paasbergen 
Het schilderij de Nachtwacht staat op dit moment bij de Paasbergen. Natuurlijk is het 
niet de echte Nachtwacht, maar hij lijkt wel heel echt want hij is gekopieerd op een 
doek en dan lijkt ie net echt, met een lijst erom heen is het net de echte. Wij zijn er met 
onze klas geweest en het was echt superleuk. De mensen van de Paasbergen hebben 
het nog leuker gemaakt met een verhaal waar je in het schilderij wordt getrokken.  
Natuurlijk niet echt maar met het verhaal kom je superveel te weten, bijvoorbeeld dat 
Rembrandt zichzelf heeft verstopt in het schilderij, maar waar dat zeg ik niet. 
 
Het leven van Rembrandt 
Rembrandt is geboren in 1606 in Leiden. Eigenlijk heette hij Rembrandt Harmenszoon 
van Rijn. Rembrandt schilderde veel en hij werd verliefd op Saskia Uylenburgh en 
heeft vier kinderen gekregen waarvan er drie zijn overleden. Maar toen werd Saskia 
ziek en overleed ook. Rembrandt heeft niet alleen de Nachtwacht gemaakt maar nog 
veel meer schilderijen, zoals 
zijn vrouw maar ook zichzelf 
en ook nog andere mensen 
die een portret van zichzelf 
wouden hebben. 
 

 

 

 

Foto van het schilderij in de 
hal van de Paasbergen 
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Nieuw speelgoed in de pauzes  
 
Nadat enkele kinderen met handen en tennisrackets het plein bladvrij probeerden te 
krijgen, heeft juf Roelie enkele harken en scheppen aangeschaft. Sindsdien is dit het 
populairste speelgoed, waar zelfs ruzie om gemaakt wordt (ook vanwege enkele  
privileges die je dan soms van de juf krijgt…)  

De kinderen werken keihard en met plezier. Op de vraag of ze thuis ook zo flink  

helpen, is het antwoord iets minder positief ;-) 

____________________________________________________________________ 

KOUDENBURG VLEESSERVICE 

 
Naast onze ambachtelijk gourmet schalen, rollades, droge worst, schenk, nagelhout 

en leuke cadeau artikelen hebben we ook dit jaar weer een spetterende tassen actie 

speciaal voor de feestdagen.  

 

Tas gevuld met: gekruide varkens rollade van 750 gram 

                               2 Varkens haas 

                               4 Eigen gemaakte droge worsten 

                                                  Voor maar € 25,- 

 
Bestellingen kunnen voor Vrijdag 18 December door gegeven worden op  
0591-513848/0623692230 of via de mail info@karinkoudenburg.nl   
Andere bestellingen kunnen afgehaald worden op A. Diepenbrugweg 19  Odoorn. 

www.koudenburgvleesservice.nl 
Namens ons, iedereen prettige feestdagen! 
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ONDER TUSSEN BIJ ODO 
 
GEZOCHT!  GEZOCHT!  GEZOCHT!   
Het harmonieorkest is op zoek naar een slagwerker/
percussionist en een trombonist. Kom ook bij onze  
gezellige, actieve vereniging!  Interesse of vragen? Neem 
contact op via de website, www.muziekverenigingodo.nl. en 
kom eens kijken op dinsdagavond tijdens de repetitie ( aanvang 19.15 u)  
in het Klankholt aan de Hammeersweg 21 in Odoorn.  
 
Begin november is de AMV-groep weer begonnen in 
het Klankholt, dit jaar met wel 13 leerlingen. De  
kinderen uit groep 4, 5 en 6 van de basisschool staan 
onder de kundige leiding van Ingrid van der Klei. Het 
lesjaar wordt afgesloten met een echt concert samen 
met de harmonie. We wensen de leerlingen veel  
succes en plezier met hun eerste stappen in de  
muziek. 
 
Zet alvast in je agenda: 
Donderdag 24 december ‘21 Kerstviering in 

de manege in 
Exloo met  
muzikale  

 ondersteuning van het  
harmonieorkest  

Zaterdag 29 januari ’22 Winterconcert in de Hervormde Kerk in 
Odoorn 

___________________________________________________________________ 
 

  
 

 

http://www.muziekverenigingodo.nl
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SINT MAARTEN 2021 
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PIETERPAD 2.0 (SLEEN-HARDENBERG) 
 
Het is inmiddels 17 april en het weer is goed. Nog wel met een lange broek en jas aan, 
maar de lente lijkt er echt aan te komen. In Sleen wacht ons zowaar een kleine  
verrassing; namelijk een gastloper die ons het dorp uit begeleidt. De moeder van een 
vriend van me. Zal het een aanmoediging zijn voor de rest van de dag of zijn ze In 
Sleen gewoon blij dat we weer weg zijn? Hoe dan ook, op naar Coevorden! 
 
De hele dag een heerlijk  
zonnetje gehad. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik een beetje  
tegen deze etappe op zag. Het 
is namelijk niet de mooiste  
route. Het eerste deel is nog 
wel leuk vanuit Sleen langs de 
Jongbloedvaart. Bij Holsloot 
moet je onder de N34 en de 
A37 door. Een vervelend stuk, 
want je hoort continue het ge-
raas van auto’s en vrachtwa-
gens om je heen. Dat zijn niet 
bepaald de mooiste geluiden 
tijdens een wandeling. Daarna 
is het deel van Den Hool naar 
Dalerveen weer prima te doen.  
 
Na Dalerveen gaat de route rechtsaf richting Coevorden. Dat stukje van de etappe kan 
heel mooi zijn, maar je kijkt ongeveer 1,5 uur tegen het lelijke gebouw van Plopsaland 
aan. Windmolens zijn waardeloos om tegenaan te kijken, maar dit gebouw is ook met 
recht horizonvervuiling te noemen! Eenmaal in Coevorden aangekomen zijn we even 
binnengewipt bij een snackbar. Ik ken de eigenaren via mijn werk en ze serveerden 
een prima Jos Brinkie. Uiteraard hebben we afgesloten met droge worst en een  
Waggel triple van brouwerij De Gulzige Gans uit Coevorden.  
 
 



19 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee weken later ging de tocht verder. Na wederom meer kilometers dan het boekje 
aangeeft aangekomen in Ommen, Overijssel. Daaaag Drenthe, zeg maar... De start 
was redelijk dramatisch, maar het "pittoreske" industrieterrein van Coevorden lieten 
we gelukkig vrij vlot achter ons. In eerste instantie liepen we naar Gramsbergen. Er 
hing de hele ochtend al een grijze lucht en net voor Gramsbergen kregen we zowaar 
een kleine hagelbui op ons hoofd.  
 
In Gramsbergen hebben we de ouders van Arjen opgepikt die de rest van de etappe 
met ons meegelopen hebben. Erg gezellig hoor! Onderweg pikten we nog een of  
andere dame op, maar over haar waren de meningen nogal verdeeld. Dat wil zeggen: 
wij vonden het maar niks, maar de dame in kwestie vond het leuk. Net voor  
Hardenberg kwamen we er ook  
achter hoe het aantal kilometers van 
een etappe wordt bepaald. De  
officiële afstand is 19 kilometer.  
In werkelijkheid dus meer. Maar het 
bordje met de wegwijzers geeft 
"duidelijke" uitleg. De foto is wat  
onduidelijk, maar er staat:  
Gramsbergen 6, Coevorden 12, en 
Hardenberg 1. Ja hoor, 19 kilometer! 
 
Tot de volgende keer!  
 
Harald Fluks 
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HARALD EN BERT OP PAD 
 
We zijn weer op pad geweest en deze keer waren we te gast in de slagerij van de 
COOP. Janko en Richard hebben ons uitgenodigd om worsten te komen draaien. 
Die kans lieten we natuurlijk niet gaan. Hoe vaak krijg je immers de kans om zelf 
droge worsten te maken. Na een erg  
hartelijk ontvangst liet Janko eerst de  
coulissen zien van de nieuwe supermarkt. 
Al snel werd duidelijk dat er goed over  
nagedacht was hoe de winkel ingedeeld 
moest worden om efficiënt te kunnen  
werken. Erg mooi om te zien dat er vaak 
veel meer is dan dat je op het eerste  
gezicht denkt. Maar goed we kwamen voor 
de worsten. Na een interessante uitleg, 
waar alle kanten werden belicht, was het 
dan zo ver. Het vlees voor de vulling werd 
gekruid volgens een oud en geheim recept 
van de familie Schippers. We kunnen wel 
een klein tipje van de sluier oplichten: Er 
worden meerdere kruiden door het vlees 
gedaan.  
 

 
 

 
 
Vervolgens werd het geheel zorgvuldig 
gemengd. De vulling van de worst werd 
in een soort pers gedaan die een  
afgemeten hoeveelheid vlees de  
varkensdarm in perste. We kregen  
vervolgens de varkensdarm in onze 
hand waar het vlees in geperst werd en 
moesten deze dan begeleiden. Al snel 
werd duidelijk dat er toch een hoop  
vakmanschap aan te pas kwam.  
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Ik vrees dat de uniformiteit van     
 de worsten die uit onze handen   
 kwamen niet zo groot was.  
 Eigenlijk werden we best wel   
 uitgelachen en volkomen  
 terecht. Zeker toen Richard liet     
 zien hoe de worsten vervolgens  
 aan elkaar geknoopt diende te   
 worden. Mijn hemel, dat ging  
 met een tempo zo hoog ……! 

 

 

 

Nadat de worsten aan elkaar geknoopt zijn gaan ze 1 dag in de koeling om vervolgens 
een paar dagen in een droogkast verder te drogen. Het hele proces van vlees tot  
droge worst duurt ca 4 dagen. Maar mocht u straks in de winkel worsten zien liggen 
waarvan u denkt: hoe kunnen ze die dingen in hemelsnaam in de winkel leggen?  
Bedenk dan dat het limited editions zijn, gemaakt door uw eigen correspondenten. 
Slechts eenmalig te verkrijgen! 

 

De worsten van de slagerij 

zijn bekroond met een  

gouden ster, en nu we de 

heren aan het werk hebben 

gezien, verbaast ons dit 

niets. Petje af! 

Janco en Richard nog  

bedankt voor deze  

ervaring!! 

 

Bert en Harald 

(eigen forto’s)  
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RARA WAT IS DIT?  

De redactie heeft helaas geen enkele reactie 
gekregen over het geschreven gedicht  
“Old Oring op riem”. We zullen het bewaren en wie 
weet…. Toch nog maar even de beginregels en een 
herhaalde oproep of iemand dit gedicht herkent. 
 
De zwalvies vleugen as gekknum ’t hoes 
het vee gunk in de wei, 
D ‘appel- en pereboomnkwaamn in knop, 
de winter was veurbei. 
De tuugrikknweurnhèn boeten zet, 
’t beddegoed mus in de wind, 
de kleerkasten leeg, alles weur schoont, 
zo beleefden wij ’t veurjaor as kind. 
 
 
 
 

 
 
Een tijdje geleden kreeg ik deze foto 
toegestuurd met de vraag of iemand 
misschien weet wat het is. Ik heb het 
nog niet eerder kunnen plaatsen  
vanwege de vele verzoeken die ik  
binnen krijg. Overigens is dat heel erg 
leuk en hoop ik dat de lezers foto’s  
blijven sturen van aperte voorwerpen.  
Dit voorwerp is ongeveer 7 cm hoog, 
maar volgens de eigenaar is het  
absoluut geen peper of zout vaatje. 
Wie kan ons helpen en vertellen waar 
we hier mee te maken hebben? 
 
 
 
Bert van der Lit 
(eigen foto) 
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ZORG(ELOOS) WONEN 

Soms loop je zomaar iemand tegen het lijf. Met een bijzonder verhaal, of een  
bijzonder verlangen. Dat gebeurde mij een paar weken geleden. Een verhaal dat bij 
me bleef. Van een van mijn docenten leerde ik ooit dat het goed is om te schrijven 
over de verhalen die je bij blijven.  

Stel je woont ergens in een grote stad, en je hebt een baan waarin er veel van je  
verwacht wordt, of dat nu op urenbasis of op resultatenbasis is. Eigenlijk loop je op je 
tenen. Maar je wilt zo graag iets nuttigs doen, van betekenis zijn. Dus je gaat door,  
je geeft niet op! Je probeert met alles wat je in je hebt om het vol te houden. Toch gaat 
het mis, en zit je op een dag thuis. Met een label ‘ziek’. Een molen begint te draaien, 
en je komt er niet uit. Je voelt echter zelf nog steeds haarfijn aan wat goed voor je is. 
En dat is rust, ruimte, natuur en een plek om van betekenis te kunnen zijn.  

Zo pak je op een dag je spullen en vertrekt naar het platteland. Voor rust en ruimte. 
Van lieverlee pak je wat dingen op, en groeit er een verlangen. Om voor mensen te 
zorgen. Je ziet oudere mensen, die alleen komen te staan. Verdrietig en verloren in 
een huis. Vaak een groot huis. Vaak met kinderen die ver weg wonen, en er niet voor 
elk wissewasje kunnen zijn. Je leest en ziet over de woningnood in Nederland, en ja, 
je zou zelf ook wel een plekje willen hebben waar het veilig is, en waar je iets  
betekenen kunt.  

Je ziet het al voor je; met eenvoudige ingrepen een huis splitsen, zodat er twee  
zelfstandige wooneenheden ontstaan, maar wel verbonden. Zodat je er, als er wat is, 
voor elkaar kunt zijn. Afspraken maken over samen eten, boodschappen doen, over 
het samen bezoeken van artsen of een ziekenhuis, over het af en toe ‘gewoon’ een 
kopje koffie of thee drinken, etc.  

In je hoofd komen de draadjes bij elkaar: hoe zou het zijn om jongere mensen, die een 
woning zoeken in contact te brengen met oudere mensen, die graag zelfstandig willen 
blijven wonen, maar liever niet alleen in dat grote huis. Hoe zou het zijn als je  
daardoor rust kunt creëren voor kinderen die ver van hun vader of moeder wonen?  

In Nederland zijn er al enkele initiatieven voor deze combinatie van wonen en zorgen. 
Hoe zou het zijn als we in Drenthe ook z’n initiatief of organisatie zouden hebben?  
Die vraag en aanbod bij elkaar brengt?  

Zomaar wat dromen? Ja, en nee! Ziet u wat in dit plan; zou u willen meedenken,  
of denkt u: ‘ja, dat is precies wat ik zou willen’, reageer dan.  

Alle goede dingen beginnen met een droom. Om daarna stappen te zetten. Om te 
doen!  

Meer informatie: Helene Westerik – 06-43167139. 
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BOEKBESPREKING 

Gozert, Pieter Koolwijk, Lemiscaat 2020. Met illustraties van Linda Faas. Bekroond 
met de Gouden Griffel 2021.  

Gozert komt je hoofd binnen rennen, maar wie of wat is hij? Dat blijft de grote vraag 
van dit boek. De hoofdpersoon, Ties, weet het wel, maar hij wordt niet geloofd.  

Gozert is zijn maatje, zijn uitdager en enige vriend. Met hem durft hij alles aan en doet 
hij dingen die hem zoveel problemen opleveren dat zijn ouders met hem naar een  
dokter gaan. Die dokter schrijft medicijnen voor, die Ties echter niet inneemt, omdat 
Gozert hem dat influistert. Na het zoveelste voorval, valt het besluit dat Ties een tijdje 
opgenomen wordt. Ties lijkt het eerst nog leuk te vinden; alsof het een vakantie is, 
maar langzamerhand komt hij tot het besef dat het helemaal niet leuk is daar. In de 
kliniek wordt Ties behandeld; er wordt met hem vooral gepraat over de noodzaak van 
het nemen van de medicijnen. Omdat daardoor de stem van Gozert zal verdwijnen. 
Want Gozert bestaat alleen in zijn gedachten, zo vertellen ze hem.  

In de kliniek ontmoet Ties het meisje Luna; zij woont er al veel langer, en het gaat niet 
zo goed met haar. De kans is groot dat zij naar de zombie-afdeling moet, waarvan de 
deuren gesloten zijn en waar er geen hoop meer is. Als Ties op een dag samen met 
Luna deze afdeling bezoekt, keert hij onder de indruk terug op zijn eigen afdeling.  
Hier wil hij niet terecht komen. En zo komt het dat hij toch de medicijnen gaat innemen. 
Maar Gozert laat zich niet zomaar wegsturen. Het is ontroerend om te lezen hoeveel 
moed Ties moet verzamelen om Gozert geen aandacht meer te geven. Niet meer  
tegen hem te praten en niet meer op hem te vertrouwen. Het lukt, maar wat mist Ties 
hem.  

Als Ties weer thuis is, gaat op een middag de telefoon van zijn moeder, althans dat 
hoort en ziet Ties, maar zijn moeder hoort en ziet niets. Als Ties de telefoon aanneemt, 
is het Gozert, die hem zachtjes aanspreekt met ‘Bro’, zoals vanouds. En dan zegt  
Gozert iets wat hij nog nooit heeft gezegd: ‘ik heet Tijs’, vraag maar aan onze mama 
wie ik ben’. Zo blijkt dat Ties een broer heeft gehad, die overleed voordat hij geboren 
kon worden. Vanaf dat moment staat Ties niet meer alleen als het gaat om het bestaan 
van Gozert. Zijn ouders nemen hem nu serieus, en dat helpt om Gozert een gezonde 
rol in zijn leven te geven.  

Samen met de tekeningen in het boek is dit een bijzonder verhaal, ook spannend. 
Over iets dat vaker voorkomt. Niet alleen bij kinderen. Een verhaal over het veel te 
snel zetten van het stempel ‘gek’ en ‘dat bestaat niet’. Een verhaal over het belang van 
elkaar serieus nemen. ‘Gekken en kinderen spreken de waarheid’, een oud  
spreekwoord dat laat zien dat er ook bij een stem in het hoofd een verbinding is met 
waarheid, alleen vaak vanuit een andere realiteit, meer associatief, meer  
gevoelsmatig. Als dit  serieus genomen wordt, komt er ruimte voor meer dan het  
gewone. Niet gek, toch?!  

Helene Westerik & Florien van Heest 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS NOVEMBER 
 
Terwijl ik dit schrijf zijn wij nog normaal open,  
hopelijk blijft dat de komende tijd ook zo, maar kijk 
op onze website www.bibliotheekodoorn.nl  
voor de actuele stand van zaken. 
 
Digitaal café voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag 29 
november van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.   
 
Verrassingspakketjes 
Van 1 december t/m 30 december heeft de bibliotheek in Odoorn weer haar  
speciale actie. Bibliotheekleden kunnen een verrassingspakket met drie boeken 
lenen. In de bibliotheek liggen ingepakte pakketjes klaar, waar je een keuze uit kan 
maken: Romantische uurtjes Spannende momenten en Lekkere literatuur. 
Laat je ook verrassen! 
  
Boekstartuurtje  
Maandag 13 december van 10.00-11.00 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 Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de  
dreumesjes en hun ouders of oppas omtrent het thema feest.  
De toegang is gratis.  
 
Familiefilm ‘Magie in de bergen' 
Op woensdag 29 december organiseren de bibliotheek en SOKC een film voor het 
hele gezin (vanaf 6 jaar) in de kerk.  
 
De film ‘Magie in de bergen’ gaat over Amelie (13), zij woont in Berlijn en heeft  
astma. Na een ernstige aanval brengen haar ouders haar naar een speciale kliniek 
voor jongeren in de bergen van Zuid-Tirol. Amelie vindt het er helemaal niets en 
loopt na een paar dagen weg. In de bergen ontmoet ze boerenzoon Bart (15) met 
wie ze de eerste dag al kennis gemaakt heeft. Bart is geduldig en vrolijk en voelt 
zich voor het meisje verantwoordelijk. Hij vertelt haar over de traditionele vuren die 
in juni op de bergtoppen ontstoken worden en die volgens de overlevering ziekten 
kunnen genezen als je erover heen springt. Samen gaan ze op weg naar een hoge 
top. De Duitse critici zijn positief: goed geacteerd, prachtige locaties, het verhaal is 
niet altijd geloofwaardig, maar wel spannend, humoristisch en levensecht. Wiemann 
won op het Filmfestival van Berlijn de Kristallen Beer in de categorie Generation 
Kplus.  
 
De film begint om 15.00 uur, entreekaarten ad € 5.00 verkrijgbaar bij de bibliotheek 
en bij drogisterij SIMA. Vanaf 13 jaar hebt u een coronatoegangsbewijs nodig. 
 
Vrijdag 24 en vrijdag 31 december is de bibliotheek gesloten 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

Bron: Oes Dörp boekje van december 1988. 

 Die u kunt vinden op de website van Oes Dörp, www.odoorn.nu 
onder het kopje Oes Dörp Archief. 


