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32e jaargang no. 2 

Oktober 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 10 november 10.00 uur Helene Westerik 
Zondag 8 december 10.00 uur Helene Westerik 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Maandag 28 oktober 14.00 uur Tablet café, bibliotheek 

Woensdag 13 november 19.45 uur Vrouwen van Nu, spreker Jan Germs, Boshof 

Maandag 11 november 10.00-11.00 Voorleesuurtje (van 1,5 tot 4 jaar) bibliotheek 

Donderdag 14 november   Vogelvriendelijk tuinieren, bibliotheek  

Zaterdag 16 november  20.00 uur Mannen met Kleintjes, ukelele band in de kerk 

Woensdag 20 november 14.30 uur Vrolijke Pietenmiddag 

Woensdag 27 november 19.30 uur Volkszang, Boshof 

Donderdag 5 december 17.00 uur Sinterklaasavond - paard gaat op pad 

 

AFVALKALENDER 2019 

 

29 oktober plastic, 2 november oud papier,5 november restafval, 12 november GFT, 

19 november plastic, 26 november restafval 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het land om ons heen werd kaal na de oogst, al groeit er op heel wat plaatsen weer 
fris groen gewas. Mooier dan ‘dode’ grond en voelt prettiger aan in donkere dagen. 
Het is tenslotte nog geen lichtjesmaand, al komt die tijd met rasse schreden naderbij. 
En nu het oktobernummer in de bus ligt, kun je de klok er op gelijk zetten dat de  
wintertijd a.s. weekend voor de deur staat. 

De ‘mannen-met-bladblazers’ doen in verschillende toonhoogten (wattages?) hun 
‘ding’. Een buurvrouw verderop wachtte net als ik tot die herriemakers klaar zijn. We 
harken liever in stilte. Da’s een goed moment om van alles te overdenken … o ja, op 
11 november is het Sint Maarten! Binnenkort eens kijken naar wat lekkere traktaties. 
En voorproeven misschien?  

Voor nu veel leesplezier gewenst met dit kersverse nummer. 

 

Conny van der Bent 

 

___________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 29 november 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 10 november 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 
 

Rectificatie:  
26 augustus - Noor, dochter van Martin en Sanne Kraster en zusje van Pim. 
 
 

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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EYEBLINK  

 

Samen koken 

Laatst waren wij op bezoek bij een bejaard echtpaar. Helemaal vastgeroest in de  

rolverdeling van hun 58-jarig huwelijk kwam de vrouw met veel moeite overeind om 

ons van koffie te voorzien. Manlief - beslist beter ter been - bleef in zijn luie zörg  

hangen, terwijl zij naar de keuken strompelde.  

 

Als vanzelf kwam het gesprek op zelfredzaamheid. De vrouw vertrouwde ons toe zich 

zorgen te maken over de toekomst, m.n. die van haar man. Hij was volgens haar in 

staat om water te laten aanbranden. Haar man lachte als de bekende boer, zei niets, 

maar zijn lichaamstaal maakte duidelijk dat hij op zijn leeftijd geen inspanningen meer 

ging verrichten om daar verandering in aan te brengen.   

 

Echtgenoot en ik koken al vele jaren samen. Wij blinken uit in razendsnel een maaltijd 

bereiden. Bijna net zo snel als het verorberd wordt, bij voorkeur - laat ons nageslacht 

dit niet vernemen - met het bord op schoot voor de televisie.  

 

Samen koken gaat niet altijd zonder slag of stoot, het leidt best wel eens tot botsingen! 

Ben ik net met een pan hete rijst onderweg om af te gieten, draait echtgenoot zich  

onverhoeds om om naar keukengerei te reiken. Tot op heden zijn wij hierdoor nog niet 

in het ziekenhuis beland, maar dat had heel goed gekund. 

 

Een ander soort botsing ontstaat als de rolverdeling niet duidelijk is. Ik zie mijzelf altijd 

nog een beetje als de kapitein van het foerageerschip. Maar echtgenoot wil ook wel 

eens stuurman-af zijn. En twee kapiteins op een schip? Ach, dat is bekend! Het gevolg 

is dan dat het eten een stuk minder goed smaakt, ja zelfs buikloop op de loer ligt. 

Soms is er zelfs helemaal geen sprake meer van eten. Uiteindelijk blijkt dan patat- of 

pizzaboer gewillig(er).  

 

Gelukkig is de laatste averij al eeuwen geleden en dat hopen wij zo te houden.  

Wij hebben op allerlei terrein aardig leren laveren, ook in de keuken. Wij zien vooral de 

voordelen; snel bereide maaltijden en gezellig samen bezig zijn met een wijntje onder 

handbereik. En het meest belangrijk; minder zorg over de toekomst. Als een van ons 

eens uitgeschakeld raakt, dobbert de ander tenminste niet stuurloos en hongerig rond! 

 

Aagje Blink 
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BdB FYSIOTHERAPIE EN FYSIOTHERAPIE GERSTEN WORDEN  

FYSIO & FIT BORGER 

 

Op vrijdag 27 september jl. werd het nieuwe pand van onze bekende fysiotherapeut 
Rob de Blois en zijn collega ’s in Borger geopend. Helaas was ik persoonlijk op die dag 
verhinderd, daarom heb ik Rob op 4 oktober opgezocht voor een interview en een  
bezichtiging van het pand. Wat ik schrijf over de opening is dus uit de tweede hand. 
Misschien een journalistieke doodzonde, maar ik ben én geen journalist en bovendien 
maken echte journalisten hier ook wel eens gebruik van (“uit betrouwbare bron  
vernomen etc.”). Een paar jaar geleden heb ik ook al met hem gesproken over deze 
ontwikkelingen en over de opzet van het nieuwe gezondheidscentrum, gebouwd naast 
de ALDI in Borger. Wat betreft het laatste zou ik u willen verwijzen naar de  
onderstaande tekst, die is overgenomen uit het vorige interview.  
 
Voor de nieuwbouw heeft Rob samenwerking gezocht met Rene Gertsen, deze  
laatste heeft nu nog een eenmanspraktijk fysiotherapie in de wijk Hunzedal in Borger. 
Voor de realisatie  van de nieuwbouw hebben zij een maatschap voor het vastgoed 
opgericht, waarbij het trouwens oorspronkelijke de bedoeling was om een breed  
Medisch Centrum in te richten. Door allerlei ontwikkelingen is dat laatste niet van de 
grond gekomen, maar het nieuwe gebouw gaat wel het Gezondheidscentrum  
Borger-Odoorn huisvesten. Het gaat dan om praktijken voor onder meer logopedie,  
kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, psychologie, verloskunde, diëtetiek,  
haptotherapie en acupunctuur. Het gebouw wordt verder verhuurd aan een  
maatschap fysiotherapie, gevormd door Rob de Blois, Rene Gertsen en Lars  
Horring. Jan Bouma stapt per 1 januari 2019 uit de huidige maatschap en draagt zijn 
aandeel in de maatschap  over aan Lars Horring, die nu nog in loondienst is van de 
maatschap. Jan Bouma blijft nog wel één jaar actief, na 1 januari 2019.  
 
De opzet is redelijk ingewikkeld, maar is wel op die manier nu gerealiseerd.  
Ik sprak met een buitengewoon trotse Rob, en dat is ook helemaal terecht. Toch had 
de realisatie nog heel wat voeten in aarde. Door de fors gestegen bouwkosten bleek 
het onmogelijk een aannemer te vinden die het gebouw voor de begrote som kon of 
wilde bouwen.  
 
Ondanks een zeer gedegen en langdurige voorbereiding, waarbij veel deskundigheid 
was ingeschakeld en de wensen op hun haalbaarheid en realiteitszin waren getoetst, 
bleek een opdrachtverlening niet mogelijk. Er werd zelfs overwogen om in Duitsland te 
gaan zoeken naar een aannemer. Uiteindelijk was de oplossing weer, zoals heel vaak, 
vlak in de buurt te vinden. De heer Jan Blok, aannemer en tevens eigenaar van de 
Hubo in Borger, bleek na een maandje “vakantie” om even wat reken- en denkwerk te 
doen, bereid het werk wél voor de begrote prijs te kunnen uitvoeren. Dat was in  
september 2017 en in mei 2018 is de bouw van start gegaan. In mei 2019 werd de 
bouw opgeleverd en op 3 juni werd het gebouw in gebruik genomen. De officiële 
opening werd verricht door voormalig wethouder van Borger-Odoorn Ton Souverein, 
terwijl zijn voormalig collega Frits Alberts ook aanwezig was in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van het Jeugdfonds. Hij nam een mooie som in ontvangst, het cadeau voor 
de opening. Er waren ruim 300 bezoekers, waarvan ook een groot gedeelte Oringers.  
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Dit laatste deed Rob, als oud-Odoorner, veel goed. Alle betrokkenen bij de bouw  
werden op een rij opgesteld en kregen een fraaie baret op. Dergelijke baretten zie je in 
Amerika bij het afstuderen, u kent misschien de film The Graduate nog wel.  
De opdrachtgevers waren zeer tevreden over de samenwerking en de communicatie 
tijdens de bouw en deze dank werd natuurlijk in hun richting uitgesproken. Heel  
bijzonder was dat, behalve de architect, alle betrokken bedrijven uit de regio kwamen 
en dat werkt dus (ook) goed!! Het is werkelijk een prachtig gebouw geworden en het is 
het eerste gebouw in Borger dat energieneutraal is. Ik heb boven al iets gezegd over 
de opzet van het gezondheidscentrum, ik wil daar nog het volgende aan toevoegen.  
Bij de maatschap, bestaande uit 3 personen, zijn nog 4 fysiotherapeuten in dienst en 
daarnaast 2 secretaresses. De praktijk kent een aantal specialismen, zoals  
Geriatrische Fysiotherapie, Oedeemtherapie en Manuele Therapie. Verder biedt men 
Medische Fitness, Yin Yoga, Pilatus, Valpreventie voor ouderen en Dansante Fysio 
aan als preventieve zorg. Daarnaast is er nog een aantal “inwonende” huurders, zoals  
kinderfysiotherapie, bekkentherapie, psychologie, logopedie, haptotherapie, diëtiek en 
acupunctuur. Het gaat dan vaak om onderdelen van elders gevestigde praktijken, die 
hier een ruimte huren. Dat maakt het aanbod van het gezondheidscentrum weer een 
stuk completer. 
 
We wensen Rob en zijn collega ’s veel succes en werkplezier in hun nieuwe  
werkomgeving. 

Theo Zondag  
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VERSLAG CONCERT “POP OET IES” MET GASTKOOR 
“CARMINA BURANA” OP 12 OKTOBER 2019  

 
Na een geweldige start met het 1e concert van dit seizoen, 
was het deze keer de beurt van ‘Popkoor Oet Ies’ met als 
gastkoor ‘Carnina Burana’ uit Nieuw Schoonebeek!  
Dat laatste was een plezierige verrassing voor ons allen! 

Beide koren staan onder leiding van dirigente Henriëtte de Groot. Het geheel werd 
begeleid door gastmuzikanten op drums, piano en dwarsfluit. De vaste gitarist van 
‘Popkoor Oet Ies’ was uiteraard ook van de partij. De kerk was goed gevuld met  
publiek, die werden onthaald op een keur van popsongs die werkelijk uit alle  
periodes kwamen, van de Sixties tot aan heden! En ... het moet gezegd worden,  
beide koren zongen alles uit het hoofd!! Een uitermate gevarieerd programma met 
voor elk wat wils! Het publiek zong op momenten uit volle borst mee en zat op  
andere momenten aandachtig te luisteren, verzonken in herinneringen ? Het kon 
allemaal. 

Beide koren sloten de uiterst gezellige en geslaagde avond in samenzang af, dat 
met een “happy polonaise” op het podium eindigde! Een knallend einde aan alweer 
een prima avond bij ‘Podium Odoorn’. 

De volgende avond is op 16 november met ‘Mannen met Kleintjes’, een ukelele band 
die U versteld zal doen staan. Een echte aanrader. 
 
Nils de Lijster                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: 
Willem Mulder 
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  PODIUM ODOORN: MANNEN MET KLEINTJES 
 
Ukulele band  ‘Mannen met Kleintjes’ is in 2009 opgericht 
door enkele ukelele fanaten uit Groningen en is inmiddels  
uitgegroeid tot de beste (en waarschijnlijk enige!!!) ukulele 
band van Nederland. De ukelele wordt meestal gezien als 
een oubollig stukje speelgoed, maar in de handen van de  
‘Mannen met Kleintjes’ verandert dat in een onwaarschijnlijk 
muziekinstrument. Met een smakelijke mix van dampende rock, dansbare disco en 
herkenbare popklassiekers weten de ‘Mannen met Kleintjes’ met groot enthousiasme 
en humor van elk optreden een ware happening te maken. Deep Purple, Led Zeppelin, 
Golden Earring, Michael Jackson, Bob Marley…  
 
En dit alles met close harmony zang, humor en in een krap ukelele jasje. 
Voor meer info kijk op Facebook en op de website www.mannenmetkleintjes.nl 
 
‘Mannen met kleintjes’ treedt op zaterdag 16 november 2019 op in de kerk van 
Odoorn. Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 
19.30 uur. Kaarten: € 10,00  te koop voor aanvang of in de voorverkoop. 
Kaarten in de voorverkoop kunnen besteld worden via de website www.sokc.nl,  
via de mail h.klein@sokc.nl of worden afgehaald bij drogist SIMA, Exloërweg 9a,  
7873 BW Odoorn. 
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  CARSPEL ODEREN 

 
Exloo, 26 september 2019 
 
Speciale Spitwa(a)rk over dominee Harm van Lunzen 
Deze Spitwa(a)rk, met een aantal nooit eerder gepubliceerde 
foto’s, is geheel gewijd aan dominee Harm van Lunzen. Bijna 
50 jaar geleden, op donderdag 30 oktober 1969, een week 
voor zijn 72

e
 verjaardag, werd hij bij het oversteken van de 

weg ter hoogte van het toenmalige hotel De Zietak in Klijndijk 
geschept door een auto. Hij overleed ter plaatse. Van Lunzen 
begon in 1935 in Odoorn. Ze kregen een dominee met een 
eigen mening en een stijl van optreden, waarover men na zijn 
dood in de dorpsgemeenschap en ver daarbuiten nog  
uitgebreid weet te vertellen.  
 
Tot hij op 21 oktober 1962 met emeritaat ging, heeft hij vaak 
in de wekelijkse verkondigingen, maar ook in veel teksten, artikelen en 
spreekbeurten zijn vrijzinnige opvattingen verkondigd. Men sprak dan ook vaak over 
de rechtzinnige vrijzinnigheid van Van Lunzen, omdat hij vasthield aan zíjn 
standpunten. Van Lunzen was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en 
archeologie. Zijn Kerkkrantje is voor velen een bron voor plaatselijke, regionale en 
zelfs landelijke geschiedschrijving. Hij was oprichter van de Zwingli-bond. 
 
(Vrij)zinnige dominee 
Spitwa(a)rk begint met het gedicht, d’ Aol domnee, van Marchinus Elting.  
Roelof Hoving vervolgt met het artikel Harm van Lunzen, (vrij) zinnig, waarin het  
leven van de dominee wordt beschreven. Ook schreef Hoving een verhaal over het 
beeld, gemaakt door kunstenaar Marie Andriessen, van de dominee dat jaren voor 
het jeugdgebouw stond en nu inde consistorie. Deze kunstenaar maakte bijvoorbeeld 
ook De Dokwerker in Amsterdam, Anne Frank bij de Westerkerk, koningin  
Wilhelmina in Utrecht en Cornelis Lely op de Afsluitdijk. Max Douwes – hij woonde in  
Hilversum – schreef een artikel in het Drents in het Kerkkrantje, dat is gewijd aan het 
overlijden van Van Lunzen. Hij schrijft: ‘Wij hebt een vrund verleuren - iene van óés’.  
 
Mooie foto van toen jonge Oringers  
De Middenplaat laat de kinderen van de zondagsschool in 1954 zien. Veel Oringers 
zullen of zichzelf of een bekende op deze foto, ter gelegenheid van de 50

e
  

verjaardag van de zondagsschool, zien. Een foto die weinig mensen in huis zullen 
hebben. In Oderen verandert leest u hoe het jeugd- en gemeentegebouw veranderd 
is tot een zaal voor feesten en zakelijke bijeenkomsten. In Herkent u het nog? staat 
een aantal personen voor het armenwerkhoes, later het Van Lunzenhuis. 
 
Het ruisen van de eeuwen 
Van Lunzen had het vaak in zijn Kerkkrantje, dat hij helemaal alleen volschreef, 
‘over het ruisen van de eeuwen’. In zijn column ‘Ogenblik’ schrijft Jan Wierenga  
waarom hij de dominee graag had ontmoet.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeld_van_Anne_Frank_(Westermarkt)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerkerk_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Lely
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afsluitdijk
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   Pikante dorpsruzie  
Dat Van Lunzen ook vaak botste met andersdenkenden is een publiek geheim.  
In Uit de krant lezen we in een Pikante dorpsruzie in Exloo, compleet met  
persconferentie over een van de veelvuldige botsingen tussen hem en burgemeester 
Johan van Roijen.  

Op de voorplaat staat een foto van het kerkorgel van de Margarethakerk. Het orgel is 
gebouwd door de gebroeders Cornelis Allegondus en Antonius Van Oeckelen.  
Het huidige tweeklaviers orgel werd op 25 april 1899 geschonken door Jan Hadders 
uit Valthe.  
Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is  
verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het Vervenershuus in  
Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer).  

 
Roelof Hoving  
Tel: 0591-549268 (privé) 
06-29560994  

 

1. Van Lunzen op de rommelzolder 

2. In de Kerk 

3. Huishoudster Lammie Smidt 

4. Van Lunzen achter het bureau 

 

 

 

 

1. Zondagschool 1954 

2. Kop Kerkkrantje 

3. Burgermeester van Roijen 
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ONTHULLING VAN SCHILDERIJ DOMINEE VAN LUNZEN     
 
Sinds zondag kijkt dominee Harm van Lunzen weer naar de kerkbezoekers in 
Odoorn. In een zeer goed gevulde kerk onthulde de 92-jarige 
mevrouw Wip Eerenstein (ze woonde met haar man vroeger 
naast de kerk en haar man Willem luidde jarenlang de  
kerkklokken) samen met Ina Oosterveld-Smidt (tantezegger 
van huishoudster Lammie Smidt) het schilderij van d’aol  
domnee.  
 
Maar ook deze morgen liet Van Lunzen van zich spreken.  
De onthulling werd vertraagd, omdat het koord boven het 
schilderij niet meewerkte. Er moest een trap aan te pas komen 
om de onthulling door te laten gaan. Helene Westerik, die de 
dienst leidde, zei: “Ook nu laat Van Lunzen weer stof  
opwaaien.” 

Kerk en nagelaten sporen 
De dienst ging over de kerk als middelpunt – vaak een heilige plek – van het dorp en 
van de gemeenschap. Jan Henk Akkerman, die met zijn vrouw een replica van een 
gravure (1856) van de oude kerk aanbood, gaf aan dat de kerk is gebouwd op een 
vroeger al heilige plek. Dat was toen nog buiten het toenmalige dorp. In de loop der 
jaren zijn er veel mensen, die op die plek hun sporen hebben achtergelaten. Sporen 
gesymboliseerd door de vloer, die in kerk liggen en waar al veel mensen over  
hebben gelopen. Marchinus Elting liet daarover een mooi gedicht horen. ‘Deur  
ontelbaore voeten betreden, deur jong en old, veur vreugd en verdriet, van deup en 
van rouw.’ Jan Henk Akkerman uit Odoorn vertelde boeiend over de historie van de 
kerk. Een geschiedenis die al eeuwen geleden begon. Ook over de unieke bouw met 
grote veldkeien van deze Margaretakerk en over hoe de kerk er uitzag in de tijd dat 
Nederland katholiek was. 

Helene Westerik vertelde dat Van Lunzen niet alleen strijdbaar was, maar ook  
opkwam voor het recht van zijn mensen. Als er onrecht geschiedt heeft ieder mens 
recht op een stem, op bescherming, op ongedaanmaking van onrecht, aldus Van 
Lunzen. Ze vroeg zich af wat Van Lunzen er van zou vinden van wat wij nu met hem 
doen? Mooie verhalen vertellen en veel aandacht voor hem? Misschien zou hij, aldus 
Helene Westerik zeggen,: “Haal mij van die voetstukken af en bezin je op dat waar jij 
voor wilt leven! Geestelijk én actief, in de praktijk van je leven zijn!  

Van Lunzen, geschilderd door Bowien 
Erwin Johannes Bowien uit Duitsland schilderde dit portret schilderij in 1932.  
In de jaren 1932-1942 woonde Bowien in Noord-Holland). Ooit was er een grote 
overzichtstentoonstelling van Bowien in zijn geboorteplaats Mülheim an der Ruhr, 
met als titel Tussen Geest en Wereld. Helene Westerik gaf aan, dat Bowien altijd een 
brug probeerde te slaan tussen wat er in hemzelf leefde naar de wereld om hem 
heen. ‘Ik kan me indenken dat Van Lunzen en Bowien het goed met elkaar konden 
vinden. En daarom is het mooi dat ze nu op deze plek samenkomen’, aldus Helene 
Westerik. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Nordholland&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhi8Y0wvR6ba5IDLr9a0dPega0
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25BClheim_an_der_Ruhr&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhirPquts6Cl64hhk
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Ook Harm van Lunzen, liet sporen na. Niet alleen op de mooie kerkvloer. Die zijn te 
lezen in de juist verschenen special van het blad Spitwa(a)rk, geheel gewijd aan d’Oal 
domnee. Deze is verkrijgbaar bij bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het  
Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens 
(Emmermeer).  
 
Roelof Hoving  

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s: 
Roelof Hoving 
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RARA WAT IS DIT? 

Helaas zijn we er de afgelopen maand niet uit gekomen wat het voorwerp is.  
De vraag van Ria blijft nog open staan, als er iemand is die het nog te binnen schiet 
horen we dat graag en kunnen we het door geven aan Ria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week hoop ik op veel reacties. Het voorwerp van deze tijd zal menigeen  
aanspreken. De pan op de foto is ca 48 cm in doorsnede en ca 50 cm hoog.  
In de pan bevind zich een soort rooster. 

        

Ik hoop dat veel lezers bij het zien van deze foto’s even terug gaan in de tijd. Mocht 
er iemand zijn met leuke herinneringen hieraan hoor ik dat graag. 

Bert van der Lit 
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KERSTBOMEN BESTELLEN 
 
De kerstbomen voor de straten/buurten kunnen weer besteld worden.  
De kerstmarkt wordt dit jaar gehouden op dinsdag 10 december.  

De bestelde bomen (plus evt. het snoer) worden voor zaterdag  
7 december in de straat/buurt afgeleverd. 

Op zaterdag 28 december kunnen de bomen tussen 11.00 en 12.00 
uur weer worden ingeleverd op het terrein van De Fabriek in Odoorn. Het is niet de 
bedoeling dat de bomen vóór die tijd voor het hek worden neergelegd. 

Wij vragen dit jaar een bijdrage van € 12,50 per boom. Het bedrag kun je van te  
voren overmaken op rekening NL22 RABO 0348003455 van Dorpsbelangen Odoorn 
met vermelding van de buurt. 

Vermeld bij je bestelling het volgende: 

 Kerstboom—wel of geen snoer 

 Adres bij wie het snoer moet worden afgeleverd 

 Plaats waar de boom moet worden afgeleverd. 

 Naam, adres en telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de  
contactpersoon 

 
De bestelling moet bij ons binnen zijn vóór maandag 2 december. 

Bestellen kan per e-mail: info@dorpsbelangenodoorn.nl 

Zie ook onze website: http://www.dorpsbelangenodoorn.nl 
___________________________________________________________________ 

 

http://www.dorpsbelangenodoorn.nl
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SINTERKLAAS IN ODOORN 

Alle kinderen en ouders van Odoorn opgelet. 
De 23

e
 november wordt het weer een grote pret 

Sinterklaas heeft het nu al laten weten, 
want hij wil Odoorn zeker niet vergeten. 
Hij verheugt zich altijd weer op deze dag 
dat hij Odoorn bezoeken mag. 
Hij heeft dit jaar een speciaal verzoek 
dat hij schreef in zijn grote boek. 
Het is altijd heel gezellig in de zaal 
en de ‘pietjes’ en de ‘sintjes’ zijn er heel massaal. 
Geweldig! en het doet hem deugd, 
dat verhoogt met stip de vreugd. 
Mooi zou hij het vinden, als voor deze ene keer 
voor de fun en misschien nóg meer sfeer 
je zelf eens feestelijk te verkleden. 
Van sprookjespak tot andere zottigheden, 
van popartiest, piraat of indiaan 
bedenk het en trek het aan. 
We maken er geen wedstrijd van, 
maar vinden het gewoon een heel mooi plan. 
 
INFO: 
De pietenband vertrekt om 9.45 uur vanaf de Snoepert richting de Boshof 
Daar komt de Sint om 10.00 uur aan. 
Zorg dat u op tijd met de kinderen aanwezig bent. 
 
Veel gezelligheid gewenst namens de vrijwilligers en de Ondernemersvereniging 
Odoorn. 
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Donderdag 5 december Sinterklaas avond 

Sint heeft de ondernemers uit Odoorn laten weten, 

Dat het 5 december weer een dag wordt om nooit te vergeten. 

De traditie zet zich voort, hij brengt ons weer een bezoek aan huis. 

Breng de cadeautjes vanaf 11.00 uur op zondag 1 of woensdag 4 december in de 
Boshof kluis. 

(Let op!!! Maandag en dinsdag gesloten) 

Geachte hulppieten wilt U zorgen voor pakjes niet te groot, niet te zwaar  

en niet te veel anders bestaat het gevaar dat Sint het niet gaat redden dit jaar! 

Dus alstublieft duidelijk Uw naam en adres vermelden, dan gaat het goed. 

En komen de pakjes bij U aan de deur zoals het moet! 

Sint bestijgt zijn paard om 17.00 uur te beginnen aan de Hoofdstraat Zuid 
Via Borgerderweg, Liniekampen, Exloërweg, De Goorns, Bloemenbuurt met de buit  
Nijkampenweg, Lawkowskilaan, Oude Kampenweg, Boshoflaan,  wat een pech 
Eekhoflaan, Valtherweg,  Langhieten 1 en 2  Oosterveld en oud Odoorn snel weg! 
 

Namens alle ondernemers in Odoorn wensen wij U een heerlijk avondje met  
gezelligheid. 
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De najaarswinkel is open van 3 okt. t/m 28 dec. Do, vr, za van 10.00 t/m 17.00 uur. 
En de laatste zondag van deze maanden 

______________________________________________________________________________ 

COLLECTEOPBRENGST NIERSTICHTING  

Tijdens de collecteweek van de Nierstichting hebben dorpsgenoten voor dit jaar  
€ 640,22 opgehaald in Odoorn. Dank voor uw steun en collectanten: nogmaals dank 
voor jullie inspanningen! 

Jorien Blaauw 
Wijkcoördinator Odoorn 
_____________________________________________________________________ 

COLLECTEWEEK PRINSES BEATRIX SPIERFONDS  

De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds in de week van  
9 t/m 14 september bedroeg in Odoorn € 840,65. Namens het Spierfonds dank ik alle 
collectanten en gevers! De collecte in 2020 vindt plaats in de week van 6 t/m 12  
september. Kunnen we dan weer op uw steun rekenen? 

Met vriendelijke groet, 
Jolanda Scholten, collecte-organisator Odoorn 
Prinses Beatrix Spierfonds 
Krachtig tegen spierziekten 
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BUURTVERENIGING DE BLOEMENBUURT 
 
Eind september hebben we op vijf plaatsen aan de Nijkampenweg bloembollen  
gepoot. Het zijn  vier verschillende soorten die hopelijk in het voorjaar in volle bloei 
gaan staan. De animo om te helpen was goed zodat er op de vijf plekken tegelijk kon 
worden begonnen met de klus.  
 
Daarna was er even tijd voor een kopje koffie bij 
Jans Oosting in de garage en ging een ieder  
tevreden huiswaarts. 
 
Bestuur De Bloemenbuurt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s:  
Hettie Klein 
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BERT EN HETTIE OP PAD 

 

Deze week was Harald helaas verhindert, maar was ons redactielid Hettie zo sportief 

om in te vallen. We zijn deze keer op pad geweest naar “de Schaopn dansers”. 

Misschien wel bekend bij de oringers van het Sivo van weleer. We werden zeer 

hartelijk ontvangen in “het 

Klankenholt” waar op de donderdag 

druk geoefend wordt. De groep danst 

op verschillende festivals door heel 

Europa. Daarvoor worden de dansers 

in traditionele kledij gehesen. Echter 

op de gewone oefenavonden is dit 

niet nodig, vandaar dat op de foto’s 

de dansers deze niet aan hebben. 

Als er weer een festival of optreden 

voor de deur staat wordt er goed 

geoefend om de dansen onder de 

knie te krijgen. 

 

De dansers zijn ook naarstig op zoek 
naar nieuwe groepsleden. Dus 
schroom niet als je het eens een keer 
zou willen proberen. Ze nodigen u uit 
om kennis te komen maken met de 
klompendans. De dansgroep is een 
hartelijke groep die je graag wilt 
ontvangen. Ook als je het gewoon het 
es een keer wil proberen ben je van 
harte welkom. Je kunt meer informatie 
vinden op de website 
www.schaopndansersexloo.nl of neem 
contact op met Catrien Keidel; 0591-
513522, 0620530246 of via de mail 
keidel@home.nl. 

 
Voor ons was het een hele nieuwe ervaring. Voor mijzelf gold zeker nu het cliché; 

“onbekend maakt onbemind”. Toen ik om me heen vertelde dat we op pad gingen met 

de dansers werd er vaak lacherig op gereageerd. Maar mensen, het is zeker een 

intensieve en leuke manier om te dansen. Al snel hadden we het zweet op het 

voorhoofd staan en is het zeker niet allemaal zo eenvoudig als menigeen denkt. De 

ene na de andere instructie volgde en het leuke was dat het uiteindelijk allemaal weer 

klopte. Voor de koffiepauze werd er een nieuwe dans uitgelegd en de eerste stappen 

werden genomen om de dans onder de knie te krijgen.  

http://www.schaopndansersexloo.nl


19 

 

Nou, dat bleek best intensief. Alle nieuwe passen onthouden, op juiste wijze 

uitvoeren en ook nog rekening houden met de overige dansers. Dat klinkt misschien 

eenvoudig, maar ga het maar es doen. Met de nodige humor kwamen we wel steeds 

verder. Voor ons persoonlijk zal het niet onze hobby worden, maar ik kijk er wel met 

meer bewondering naar. Bij deze willen we de Schaopn dansers” hartelijk bedanken 

voor het ontvangst. 

 
Bert van der Lit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
NATUURWERKDAG 2019: SAMEN AAN DE SLAG VOOR DE BIODIVERSITEIT 
 
Op zaterdag 2 november a.s. vindt de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. In de 
gemeente Borger-Odoorn wordt op vijf locaties gewerkt. Namelijk bij ’t Rondbargie in 
Exloo, Natuurpad in Eesergroen, het Molenveld in Exloo, het ven in Eesergroen en 
het Schapenpark in Odoorn. Op een aantal locaties worden speciale 
kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen.  
 
Voor de werkzaamheden, de werktijden en detailinformatie over de locaties kunt u 
terecht op www.natuurwerkdag.nl. 
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BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU IN ODOORN 

De zomerstop is weer voorbij voor de Vrouwen van Nu – hoewel de dames ook in de  
zomermaanden niet stil hebben gezeten; excursies, biosbezoeken, fiets- en  
wandeldagen. 

De eerste bijeenkomst was op 11 september in de Boshof. Een avond met als thema  
Breinfitness, hoe we onze hersenen kunnen trainen om zo lang mogelijk fit te blijven. 
De lezing en de tips kwamen van Arja van Looijen en Greta van der Veen. Een  
verrassende avond met eenvoudige oefeningen. Kijk eens op de website  
www.neurocampus.nl  

De avond van 9 oktober was een gezamenlijke avond 
met de VvN uit Odoornerveen. Een grote groep dames 
(77) kwam naar de Boshof om te luisteren naar de 
heer Jos Thomasse met zijn conference “Vorst aan 
tafel”.  

Deze avond stonden we allereerst even stil bij de 98
ste

 
verjaardag van ons lid mevrouw Blaak.  
 
Ook aandacht om de actie van de boeren te ondersteunen. Vrouwen van Nu  
opgericht als Plattelandsvrouwen met als doel belangen behartigen van boerinnen en 
plattelandsvrouwen maken zich zorgen over de toekomstige maatregelen die met de 
landbouw te maken hebben. Gelegenheid om een handtekening te zetten onder de 
brief voor Carola Schouten. 

De heer Jos Thomasse, schrijver, journalist en conferencier gaf met het programma 
Vorst aan tafel een kijkje in de geschiedenis van koningen en koninginnen met  
anekdotes uit het verre verleden - zelfs duizenden jaren terug. Hij nam ons mee op 
een reis door de tijd langs koningshuizen, vertelde over de koninklijke eetgewoontes, 
de tafel manieren en de invloed die dat heeft gehad op ons hedendaagse leven. 

Een komische conference met woordspelingen, jaartallen en educatieve elementen, 
mede door ‘het bezoek’ van prof. dr. Weissbrod uit Darmstadt. 

Leuke weetjes: Karel de Grote, de eerste vorst die het belang zag van voorraad 
schuren, waar de boerenstand het graan kon opslaan voor later - nu; de banken waar 
we ons geld bewaren voor later? Karel de V, de vorst met vele zoutvaatjes – zout was 
duur in die dagen. Men gaf zakjes zout (sal) als betaling - nu; ons salariszakje. 

Het ontstaan van de croissant. Ieder denkt hierbij aan de Franse keuken maar de  
oorsprong ligt in Oostenrijk. Tijdens de oorlog 1683 met Turkije groeven Ottomaanse 
strijders een tunnel en kwamen uit in een Weense bakkerij. Bakkers verbaasd maar 
verjoegen de vijand. Om dat te vieren maakten zij  een broodje in de vorm van een 
halve maan - uit de Turkse vlag. Het broodje ging mee naar Frankrijk met de dochter 
van de Oostenrijkse keizer, Marie Antoinette  (zij trouwde met Louis XIV). 
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Een avond met weetjes als aanvulling voor de geschiedenis boekjes op een zeer vlotte 
en amusante manier verteld.  

Dank aan René Kort voor het beschikbaar stellen van de verlichting en aan de  
Decibelles voor het podium gebruik. 

Volgende bijeenkomst 13 november met als gastspreker de streektaolfunctionaris  
Jan Germs. 

Marieke Akkerman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Hettie Klein 
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 AFSCHEID WEERMAN BLOEMEN  

Ruim 6 jaar terug, op zoek naar een bloemetje, hoorde ik “dan moet je bij Lientje 
zijn”. Die winkelnaam had ik niet gezien, maar snel werd duidelijk dat ‘Weerman’ met 
de voornaam van de eigenaresse werd aangeduid. Nu kan ik niet zeggen dat ik er 
vaak bloemen kocht, maar kwam er geregeld voor toch nét even een ander/bijzonder 
kaartje. Ook voor een nieuwe kamerplant of staatslot, een (bescheiden) rouwstuk(je) 
of een cadeautje kon je er uitstekend terecht. Alles was mogelijk en er werd met de 
klant (en diens portemonnee) meegedacht. 

En als je binnen stapte, maakte je steevast een praatje; Lientje had altijd iets te  
vertellen. Soms over de historie van het dorp, dan over de geschiedenis van de  
winkel en een andere keer over het wel en wee van dorpsgenoten. En ’t was nooit 
saai. Het zal voor velen een gemis zijn dat we daar geen bloemetje of plantje met 
een babbeltje meer kunnen halen. 

Zaterdag 28 september was de dag van het afscheid en wát een drukte. Werkelijk  
bijzonder veel publiek is de winkel binnen gelopen om afscheid te nemen. Iedereen 
werd ontvangen met koffie en gebak door de hele familie Weerman/Idema. Er stond 
frisdrank en bier klaar voor wie wilde en de sfeer was gemoedelijk.  

Fantastisch als je na zo’n rijke bestaanshistorie, dit besluit én de sluiting, op deze  
manier vorm weet te 
geven.  

Het gaat jullie goed! 

Conny van der Bent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: 
Conny van der Bent 
en Marcel Kuipers 
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  COOP-STATIEGELDACTIE         

Speeltuinvereniging ‘de Esborg’ heeft het beheer van de speeltuin aan de Sleedoorn 
in Odoorn onder zich.  Deze speeltuin wordt onderhouden door de bewoners van de 
wijk Oosterveld. Onderhoud en vervanging worden bekostigd uit de vrije giften van 
de donateurs. 
 
Modernisering speeltuin 
De speeltuin wordt door veel kinderen en (groot-)ouders bezocht. Niet alleen  
kinderen uit de wijk Oosterveld, maar ook kinderen uit andere wijken van Odoorn 
maken gebruik van deze speeltuin. 
 
De speeltuin staat er al weer een tijd en het is een grote wens van de kinderen en de 
buurt om de speeltuin te moderniseren. De speeltuinvereniging wil zich hier heel 
graag voor inzetten, maar daar is meer geld voor nodig dan dat er nu in kas zit.  
Er wordt nu gekeken op welke manieren er geld bij elkaar gebracht kan worden. 
 
Coop-statiegeldactie 
De Coop heeft onze aanvraag om in aanmerking te komen voor de statiegeldactie 
gehonoreerd. We zijn daar natuurlijk heel blij mee. In de maanden oktober,  
november en december kunt u uw statiegeld doneren aan de speeltuinvereniging. 
 
Wilt u ook een kleine bijdrage doen? Drukt u dan een keer niet op de statiegeld 
knop maar op de knop ernaast: de donatieknop.  
 
De kinderen uit Odoorn zullen daar heel blij mee zijn. Buitenspelen blijft natuurlijk 
hartstikke leuk en in een aantrekkelijke speeltuin is dat gewoon nog veel leuker. 
 
Vanzelfsprekend mag er ook op een andere wijze een vrije gift gedaan worden. 
Neemt u dan contact op met de penningmeester van de speeltuinvereniging. 
 
Dhr. Henk Duursma,  tel.nr:  06 – 51599554 
Mail: info@buurtverenigingoosterveld.nl 
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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 2019 en 1 januari 2020. 
Denk eraan, je wilt al dat moois toch niet voor jezelf houden? 
___________________________________________________________________ 
 
GASTOUDERBUREAU DRIELUIK DEELT UIT  

Donderdag 19 september, was het de landelijke dag van de gastouder en  
pedagogisch medewerker. Dit liet Gastouderbureau Drieluik niet ongemerkt voorbij 
gaan. De twee bemiddelingsmedewerksters Anita Beukeveld en Melanie  
Klingenberg hebben een rondje gemaakt door het hele werkgebied Zuid-Oost  
Drenthe om al hun gastouders te verrassen met een verwenpakketje. Daarin is ook 
aan de gastkinderen gedacht; het boek ‘Kikker is Kikker’ en een bakproduct voor 
bananenbrood. In het kader van de gezonde kinderopvang een variant die suikervrij 
en biologisch is.  
 
Anita Beukeveld en Melanie 
Klingenberg zijn supertrots 
op ‘hun’ gastouders! 

 
 
 

 
 
 
 
 
   Eigen foto 
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 LEZEN EN VOORLEZEN (133) 

N.a.v. Carry Slee, Juf Braaksel en het meesterbrein, Amsterdam 2019 

JE  ZULT MAAR ZO’N JUF HEBBEN ! (voor 8-plussers) 

Jullie kennen de schrijfster Carry Slee vast wel van 1 van haar eerdere boeken 
Zij werd in Amsterdam geboren in 1949 en publiceerde haar 1

e
 boekje in 1989. 

Nu, in haar 70e jaar, verrast ze ons met een nieuw verhaal over Juf Braaksel. 
Laat ik het maar direct zeggen: ik vind het een treurig boek dat je toch aan het  
denken zet! Geef mij maar Mees Kees of een verhaal over een juf of meester van 
Jacques Vriens. Misschien kun je dit verhaal lezen om er beter  aan te denken hoe 
het NIET moet of omdat je dan  leert hoe je erge dingen in je leven kunt oplossen.     

Hoofdpersoon is Lucas van Amerongen een jongen van 7 jaar die heel knap is maar 
die problemen heeft omdat zijn ouders uit elkaar zijn. “Hij is net verhuisd met zijn 
moeder”. Naar de plaats waar Juf Brakel ook woont. Die juf legt zoveel beslag op 
hem dat hij een hekel aan haar krijgt en samen met Lotte en Thijs een groepje vormt 
om haar weg te werken. Het vroegere laboratorium van Lucas’ opa speelt een  
belangrijke rol. Aan het einde van het verhaal waarin van alles gebeurt maakt Lucas 
iets mee waardoor zijn leven (gelukkig) WEER verandert. Bovendien wint hij een 
bijzondere prijs. Voor Lucas een reden om wraak te nemen op juf Braaksel die lang 
genoeg de baas heeft gespeeld toen Lucas daar op school ZAT. Het mooiste is dat 
Lucas Juf Evi een cadeau geeft waarmee ze de dingen die gezegd worden  
ONHOORBAAR kan maken. Met dank aan zijn opa  die indertijd even knap was als 
zijn zoon en zijn kleinzoon nu zijn.      

Carry Slee zet veel vanuit haar persoonlijke ervaringen op papier. Misschien heeft zij 
wel een juf gehad die op Juf Braaksel leek in haar doen en laten. Dan heb je pech, 
maar als iemand zich zó gemeen en egoïstisch opstelt in het leven (binnen of buiten 
de school) ontstaan er vast en zeker tegenkrachten die wat kwaad of gemeen is  
willen verwijderen. Dat is spannend beschreven in dit dikke boek van 286  
bladzijden. 

Net zoals Mees Kees, Mees Kees blijft zo moet Brakel, Brakel blijven en niet  
veranderen in Braaksel. Gelukkig heeft Lucas een meesterbrein. 

Berend Boekman 

 

 

 

        

         

                                                                                  Foto: Pixabay 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS OKTOBER/NOVEMBER 
2019 

Vragen over uw pc, tablet of smartphone?  

Kom op maandag 28 oktober tussen 14.00 en 15.30 uur naar het Tablet Café in de 
Bibliotheek. Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een  
docent aanwezig die u leuke en handige tips kan geven omtrent uw pc, tablet of 
smartphone. Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie staat ook voor u klaar. 
Doe mee, u bent van harte welkom! 

Gratis in de bibliotheek: Winterbloei 

Nederland Leest is een actie van de gezamenlijke bibliotheken om mensen aan het 
lezen te krijgen. Idee is dat iedereen hetzelfde boekje leest en daarover in gesprek 
gaat. Het thema moet iets zijn dat op dat moment in de belangstelling staat. Dit jaar 
is dat duurzaamheid. Het boekje dat de bibliotheken de hele maand november 
aanbieden, is Winterbloei, een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers.  
Het boekje ademt liefde voor de natuur uit en dat is de basis van duurzaam leven.  

Bibliotheekleden ontvangen in november het boek van Jan Wolkers ‘Winterbloei’.  
Zolang de voorraad strekt. 

Lezing over vogelvriendelijk tuinieren    

Op donderdagavond 14 november organiseert bibliotheek Odoorn een lezing over 
‘vogelvriendelijk tuinieren’. Deze lezing is in het kader van duurzaamheid, het thema 
van Nederland Leest. Cor Dirksen is tuinvogelconsulent bij Vogelbescherming  
Nederland. Hij geeft adviezen hoe burgers hun tuin en/of balkon zo kunnen inrichten 
dat deze voor vogels een feest worden om in of op te verblijven.   

Boekstart Voorleesuurtje 

Maandag 11 november 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 Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de  
dreumesjes en hun ouders of oppas.  

De toegang is gratis. 

Vrolijke Pietenmiddag 

Woensdag 20 november van 14.30 – 16.00 uur voorlezen, knutselen en spelletjes 
doen met Piet. En hier horen natuurlijk ook pepernoten bij. Kom je ook?  

De toegang is gratis. 

 

 



28 

 

UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 
 

 
Andries Diepenbrugweg juni 1961 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


