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34e jaargang no. 1 

September 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 10 oktober is er weer een dienst met Helene Westerik en Wim Boer (orgel).  
U bent van harte welkom in de 1,5 meter kerk. Opgave is niet meer nodig.  
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 
 
DORPSAGENDA 
 
Op dinsdagavond 28 september 19.30 uur, filmavond ‘Hors normes’ in Boshof 5 
entree € 7,00 (voor niet-leden € 7,50) inclusief koffie met wat lekkers. 
 
Woensdag 6 oktober van 14.30 tot 16.00 uur kijken/vragen en meedoen met mensen 
van allerlei beroepen. Deze middag is voor kinderen van groep 5 t/m 8. Doe je mee? 
Opgave via https://www.actiefborgerodoorn.nl/ 
 
In het kader van de Kinderboekenweek is er op zaterdagmorgen 9 oktober een  
voorstelling (Een ober van niks) voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.  
info@bibliotheekodoorn.nl. 
 
Digitaal café voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag  
27 september van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn. 
 
AFVALKALENDER 2021 SEPTEMBER / OKTOBER 
21 september plastic, 25 september oud papier, 28 september restafval,  
5 oktober gft, 12 oktober plastic, 19 oktober restafval, 26 oktober gft. 
 
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op https://www.mijnafvalwijzer.nl 
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VAN DE REDACTIE 
 
Zo, daar zijn we weer. De vakanties zijn weer achter de rug en we gaan weer richting 
de herfst. Ik hoop dat u allemaal een goede zomer heeft gehad, misschien zelfs nog 
wel met leuke reizen in binnen- of buitenland. Ik heb al mensen horen klagen over een 
slechte zomer als het om het weer gaat, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te  
maken. Het oude “normaal’ is al bijna terug. Het weer was namelijk ook heel normaal 
voor een Nederlandse zomer, alleen de twee zomers ervoor waren nogal afwijkend. 
Ook toen werd er trouwens wel geklaagd, dus eigenlijk gaat het allemaal prima!!! 
Hier en daar worden al weer evenementen georganiseerd en zelfs het culturele leven 
komt weer een beetje op gang. Dat gaat weliswaar nog mondjesmaat, met allerlei  
beperkingen, maar toch. Misschien is het een idee om met racewagens bijvoorbeeld 
door de kerk te gaan rijden of in elk geval rond De Boshof. Dan mag er wel veel meer 
opeens, maar goed, dat is misschien een andere discussie. Wij gaan er als redactie 
weer met frisse moed tegenaan en we hopen het weer druk te krijgen met dingen die 
in Odoorn gebeuren. Om alles zelf te verzinnen valt ook niet mee, zoveel fantasie en 
grote duimen hebben we nu één keer ook niet. Een leuk nieuwtje heb ik alvast wel te 
melden. We hebben Helene Westerik bereid gevonden om de boekenrubriek van  
wijlen Frans Brinkman over te nemen, eerder dit jaar heeft ze al een keer een aantal 
boeken besproken in de vorm van een interview met Frans. De vorm waarin en de 
frequenties zijn nog onderwerp van overleg met Helene, maar we zijn nu al blij dat we 
een soort van vervanger voor deze rubriek hebben weten te “strikken”. We bestaan 
als blad inmiddels zo lang dat er zelfs enige onduidelijkheid was over welke jaargang 
nu weer begint, maar daar zijn we “na ampel beraad” uitgekomen.  
Ik wens u weer veel leesplezier! 
 
Theo Zondag 
____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 27 oktober 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 17 oktober 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: 
13 augustus, Chris, zoon van Jos en Mariël Verkaik en broer van Sven. 
16 augustus, Lisa, dochter van Marijke en Gert-Jan van der Laan en zusje van Jarno 
en Jasper. 
1 september, Anne, dochter van Marit en Erik Wessels. 
 
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 
 
WE ZIJN WEER BEGONNEN! 
28 augustus 2021: 088-4567890  
“Einsteincollege goedemiddag met De Boer.” “Goedemiddag meneer.  
Mijn zoon en ik hebben overmorgen een afspraak met een studieadviseur, maar wij 
weten niet hoe laat en met wie. Wij vragen ons eigenlijk ook af of dit nog nodig is, 
want..” “Waar zit uw zoon op school mevrouw?” “Nou, in Emmen, op het  
Einsteincollege natuurlijk.” “Ja maar mevrouw, dan moet u niet hier zijn! Dan moet u 
in Emmen zijn, ik verbind u door!” “Einsteincollege goedemiddag met Joke.” 
“Goedemiddag. Mijn zoon en ik hebben overmorgen een afspraak met een  
studieadviseur, maar we weten eigenlijk niet hoe laat en met wie. We vragen ons ook 
af of dit nog nodig is, want..” “Welke opleiding doet uw zoon mevrouw?” “Manager/
ondernemer in de vrijetijdsbesteding, vorig jaar is hij daarmee begonnen, maar….” 
“Oh, maar dat zit aan de Vakantiestraat!” “Ja, precies, die.” “Ja maar mevrouw, dan 
moet u niet hier zijn! Ik verbind u door.” “Einsteincollege goedemiddag, met Judith.” 
“Goedemiddag Judith. Mijn zoon en ik hebben overmorgen een afspraak met een 
studieadviseur, maar we weten eigenlijk niet hoe laat en met wie. We vragen ons ook 
af of dit nog nodig is, want hij start volgende week met een nieuwe opleiding 
“Management lanterfanten”, hij heeft hiervoor volgende week een intakegesprek” 
“Was die afspraak met mevrouw Bakker?” “Dat zou maar zo kunnen Judith.” “Ik laat 
mevrouw Bakker wel even terugbellen.” 
 
29 augustus 2021: Whatsapp:  
Meijering: Goedemiddag, mijn zoon en ik hebben morgen een afspraak met een  
studieadviseur, (mevrouw Bakker?) maar weten niet hoe laat en waar. Ook vragen 
we ons af of dit nog nodig is, want hij heeft zich al aangemeld voor een andere  
opleiding. Einsteincollege: Goedemiddag, voor welke opleiding heeft uw zoon een 
intakegesprek? En begrijp ik dan goed dat uw zoon zich ook weer voor een andere 
opleiding heeft ingeschreven? 
Meijering: Die afspraak is niet voor een intakegesprek. Het is een afspraak vorig 
schooljaar gemaakt voor advies omdat hij zijn toenmalige opleiding niet mocht  
vervolgen. Maar inmiddels heeft hij een keuze gemaakt voor een andere studie, dus 
advies is wellicht niet meer nodig. 
 
Einsteincollege: Ik durf/weet zo niet met wie dit gesprek zou plaatsvinden.  
U ontvangt deze week een mail voor een intakegesprek voor de opleiding  
Management lanterfanten, mits er plaats is. 
Meijering: Die afspraak is al gemaakt. Maar mocht er morgen iemand op  ons zitten 
te wachten en wij komen niet opdagen dan alvast onze oprechte excuses. 

30 augustus 2021: Telefoon.  
“Met junior 1.” “Ja, met mevrouw  
Bakker van het Einsteincollege.  
Ik zit op je te wachten, waar blijf je nou?” 
Heerlijk, een nieuw schooljaar is begonnen. 
 
Bianca 
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LICHT 

Het is een zonnige zomerdag, als ik het terrein op rijd. Ik wil daar iemand bezoeken, 
maar als ik op het terras iemand zie zitten die ik ken, ga ik even bij haar zitten. Ze is 
bijna blind, en ik beschrijf wat er op dat moment te zien is in de tuin en in de verte.  
Ze zou het bijna kunnen schilderen. We praten over het verschil tussen kijken en zien. 
We begrijpen elkaar precies. Dan zegt ze: ‘je moet me beloven dat je er zo nu en dan 
heel blij om bent dat je ogen nog goed zijn, want het kan zo maar anders worden’.  
Het ontroert me, dit advies. Deze wijsheid, maar ook de liefde die er in besloten ligt. 
Want ik voelde dat ze oprecht blij voor mij was dat ik nog alles kan zien. Terwijl het 
licht in haar ogen bijna weg is, was ze voor mij op dat moment één en al licht.  

Helene Westerik 
____________________________________________________________________ 

GEZOCHT VRIJWILLIGERS PROATBANKIE ODOORN  

In 2019 heeft welzijnsorganisatie Andes onderzoek gedaan naar eenzaamheid in de 
gemeente Borger-Odoorn. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is het plaatsen 
van Praotbankies in de gemeente. De Praotbankies zijn bedoeld om met elkaar in  
gesprek te gaan, en regelmatig zijn er vrijwilligers aanwezig die op het bankje  
plaatsnemen. In Odoorn zijn er in het najaar van 2020  twee Praotbankies geplaatst,  
bij de Paasbergen. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Voor de praotbankies in Odoorn zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om op het bankje plaats te nemen en met andere mensen in gesprek te gaan.  
We bieden je hiervoor een korte training aan. Wil je meer weten? Dan kun je contact 
opnemen met Andes door te bellen met 0591 – 585 554 Wil je je direct aanmelden als 
vrijwilliger? Neem dan contact op met het VIP! (Vrijwilligers Informatie Punt) van Andes 
via vip@andesborgerodoorn.nl. 
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TENNISCLUB OKKO VIERT HAAR 45 JARIG BESTAAN 
 
Dit jaar bestaat tennisclub Okko uit Odoorn 45 jaar. De club is in 1976 opgericht 
door A. Huizing, de eigenaar van een pannenkoekenboerderij, en huisarts  
B. Laarman. Een jaar later bestond de club uit 202 leden! In die tijd had Okko een 
eigen clubblad, Okkotaal, en werd jaarlijks naast andere activiteiten ook een open 
toernooi georganiseerd. Na de oprichting werden aan de Hammeersweg in 1979 
twee tennisbanen aangelegd waarvoor Okko huur betaalde aan de gemeente.  
Door de grote animo voor tennis groeide Okko snel door; een clubhuis in 1980, 
twee tennisbanen erbij in 1985 tot en met de faciliteiten van nu, welke in 1993  
gerealiseerd werden. Dat is nu bijna 30 jaar geleden en je ziet dit aan het clubhuis 
en aan de banen. We zijn samen met HOC in gesprek met de gemeente over de 
renovatie van het Harm Kuiper Sportpark. Wanneer ook ons faciliteiten van deze 
tijd gegund worden hopen we dat Okko straks weer minimaal 15 jaar vooruit kan.  
 
Op 21 augustus kregen we tijdens de lustrumdag eerst gebak van Bakker Joost en 
daarna een check uitgereikt van € 1015,50 door COOP Schippers als opbrengst 
van de statiegeldactie van dit voorjaar. Hartverwarmend om te ervaren wat  
naoberschap in en rond Odoorn voor een vereniging kan betekenen. Na een  
toernooitje en een loterij met mooie prijzen van DA Elly, Sima en een gratis Okko 
lidmaatschap voor 2022 eindigde de geslaagde dag met een barbecue met muziek.  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En daar is bij Okko nog wat te verbeteren.  
Op 28 augustus organiseerden we een tennisclinic voor de jeugd onder leiding van 
Maurits Post van Tennisschool Future Tennis. 12 jeugdleden, vooral afkomstig van 
TC Voevke uit Exloo hadden een hele leuke middag die werd afgesloten met  
bitterballen en limonade.  
 
Peter Seegers 
__________________________________________________________________ 
 
MOOIE OPBRENGST RODE KRUIS HUIS-AAN-HUIS COLLECTE  
 
De Rode Kruiscollecte heeft bijna € 6.500,- opgebracht. Een geweldig resultaat om 
na de zomer te starten met het geven van Rode Kruis Eerste Hulplessen aan  
kinderen.  Een bijzonder woord van dank aan een ieder die zich voor de collecte 
heeft ingezet. Wilt u meer weten over het werk van het Rode Kruis Emmen of over 
de Rode Kruis Eerste Hulplessen aan kinderen? Vul in beide gevallen het  
contactformulier in dat u kunt vinden op onze website:  
www.rodekruis.nl/emmen. 
 
Wilt u ook collectant worden of meer 
informatie over de collectie? Neem dan 
contact op met,  
mevrouw Esther Prevost,  
telefoonnummer 06-40549640,  
email: eprevost@rodekruis.nl 
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ONDER TUSSEN BIJ ODO 
 
Er gebeurt weer van alles bij de vereniging. 
Zo zijn er meerdere jubilarissen in het zonnetje gezet. 
In mei werd Roelof Mones verrast met een oorkonde en speldje 
van de KNMO voor zijn 25 jarig jubileum en in augustus vierden 
Ria Scholte en Lammie Wiggers dat ze respectievelijk 45 en 50 
jaar lid zijn van Odo.  
 
We feliciteren de drie met deze prachtige mijlpaal!  

 

 

Dinsdag 28 september: Toiletpapier-actie!  
 
  Tussen 18.00 en 19.30 uur komen onze leden aan de deur in Odoorn.  
  Steun onze muziekvereniging en koop een pak toiletpapier (8 rol).  
  Prijs: € 4,00 of 3 pakken voor € 10,00 
  Want laten we wel wezen….je kan toch niet zonder?!! 
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KRAAIENNEST IN DE KERKTOREN 

Vrijwilligers van Podium Odoorn maken regelmatig de kerk schoon, ook onderhouden 
zij de tuin. Eén van de taken die zij ook verrichten is het 1 x per jaar schoonmaken 
van de klokkentoren. Hier zitten namelijk veel door kraaien verzamelde takken en  
ander materiaal dat zij gebruiken voor de nesten. Op zaterdag 1 juni  j.l. was het weer 
zover. 

Hoewel er maatregelen zijn genomen, o.a. het plaatsen van gaas, heeft dit de kraaien 
er niet van weerhouden om ook dit jaar een groot nest te bouwen. De vrijwilligers  
hebben dit op een ochtend allemaal verwijderd (voor de duidelijkheid: ná de broedtijd, 
in het aanwezige nest zaten nog 3 niet uitgekomen eieren). Hiervoor moesten twee 
personen naar de klokkentoren, het materiaal werd daarna in manden naar beneden 
gelaten. Hier werd het in een aanhanger geplaatst, die uiteindelijk nagenoeg vol  
raakte.  

De weg naar de klokkentoren is een lastige. De trappen en trapgaten worden steeds 
kleiner, en de (oude) mannen moesten hun krakende lijven in allerlei bochten wringen 
om boven te komen. En natuurlijk daarna ook weer naar beneden. Uiteindelijk werd de 
klus (soepel) geklaard.  

Uiteraard was er ook tijd voor een gezellig bakje koffie na gedane arbeid. Over een 
jaar gaan de heren weer op herhaling. 

 

Jan-Kees Krediet 
(eigen foto’s) 
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SOJABONEN 

In het oktobernummer 2020 van Oes Dorp stond een artikel over het verbouwen van 
soja in Odoorn door Jan Henk Akkerman. Ik beloofde het experiment te volgen,  
dus tijd voor een update. 

Dit jaar is het 4
de

 jaar dat de verse Edamame sojaboon in Odoorn wordt verbouwd. 
Jan Henk was begonnen met 8 rassen, waaruit inmiddels de beste drie zijn  
geselecteerd. Deze hadden vorig jaar een hoge opbrengst en als beste beoordeeld 
door enkele lokale proefpersonen. Ook konden deze drie rassen eerder worden  
geoogst voordat tijdens het natte najaar de schimmel in het gewas sloop. Daarbij is 
een groot deel van het gewas verloren gegaan.  Dus dit jaar vol goede moed verder 
met de drie sterkste rassen. 

Dit jaar diende zich meteen een nieuw probleem aan na het inzaaien van de soja.  
Zodra de zaden begonnen te kiemen werden ze opgegeten door duiven. Het nieuws 
dat er een nieuw veldje met lekkere verse kiem lobben was gevonden deed snel de 
ronde in de duivengemeenschap en binnen een week was het hele veld leeg. Dit was 
veel heftiger dan voorgaande jaren. Maar de (hobby) boer geeft zich niet zo maar  
gewonnen, dus opnieuw op kleinere schaal handmatig vijfhonderd soja zaden gepoot. 
Deze keer hebben de duiven met lede ogen hun ontbijt aan zich voorbij zien gaan 
dankzij een fijnmazig vogelnet waar zelfs de slimste duiven niet doorheen of  
onderdoor kwamen.  

De planten die nu opkomen zien er goed uit. Ze hebben ook het weer meegehad:  
voldoende regen en warme temperaturen. Inmiddels beginnen nu (eind juli) de eerste 
planten te bloeien. Het oogsten en de onkruidbestrijding gebeuren nog steeds  
handmatig. 

De samenwerking met de Universiteit van Wageningen beperkt zich nu tot vraagbaak 
en gebruik maken van een dorsmachine in het onderzoekscentrum in Lelystad.  
Deze machine wordt ook gebruikt voor gerst, maar 
kan zodanig aangepast worden dat je er ook de  
sojabonen mee kan oogsten. Een deel van de  
gedroogde bonen wordt weer gebruikt als zaaigoed 
voor volgend jaar. Hierbij is het interessant te kijken 
of de kwaliteit van de soja goed blijft. Je wil niet dat 
de planten door inteelt zwakker worden. 

De verwachting is dat als alles goed gaat de verse 
soja peulen eind augustus geplukt kunnen worden.  
Bij voldoende opbrengst zal een deel weer in onze 
lokale supermarkt komen te liggen.  Dat zal dan  
ergens in september worden. Als er meer bekend is 
zal dat in een volgend nummer van Oes Dorp staan.  
Tot zover de update.  

Jan Kees Krediet  
(eigen foto) 
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JEU DE BOULES IN ODOORN   

Wonen in een nieuwe omgeving geeft  
je soms ook andere inzichten. Dat  
overkwam mij in ieder geval nu we  
verhuisd zijn. Ik was er al honderden 
keren langs gekomen, maar nu viel  
mijn oog ineens erop. De jeu de boule 
baan die naast de gymzaal ligt hier in 
Odoorn. Helaas is de baan erg  
verwaarloosd en vroeg ik me af wie 
daar over ging. Na wat navragen bleek 
dat de gemeente de omgeving van de baan onderhoudt. Dus het maaien van het gras 
en het snoeiwerk, maar dat de baan zelf door de vrijwilligers gedaan moet worden. 
Echter is de groep mensen die deze sport bedrijven drastisch geslonken, en is het  
onderhoud op een te laag pitje komen te staan. 

In onze buurt zijn meer nieuwe mensen komen wonen. Toen ik met één van hen in 
gesprek raakte bleek dat hij een verwoed speler was van deze sport. Het leek hem 
leuk om dit weer eens op te gaan pakken. Het is gewoon een leuk spel waaraan  
iedereen mee kan doen. Ik vertelde hem van de baan en zo ontstond de vraag of er 
meer mensen zijn die dit leuk zouden vinden. Dan kunnen we met elkaar de baan vast 
wel weer op orde krijgen en kunnen we hem gebruiken waar die voor bedoeld is. 

Hoe leuk zou het toch zijn als we deze tak van sport in Odoorn een nieuw leven in  
kunnen blazen. Als u interesse heeft in de sport, of als u best eens mee wilt helpen bij 
het herstellen van de baan, kunt mailen naar de dorpskrant. Bij genoeg animo gaan we 
er voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert van der Lit 
(eigen foto’s) 
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 THE OLD TIMES SKIFFLERS 

Zoals ik in de rubriek “Van de redactie” al aangaf worden er voorzichtig ook weer  
culturele evenementen georganiseerd in het dorp. Hoewel, voor dit evenement gold dat 
dan weer niet helemaal. Het bestuur van Podium Odoorn had namelijk bedacht dat het 
ook wel weer eens leuk zou zijn om de vrijwilligers weer een keertje bij elkaar te 
hebben, na al die tijd. De bovengenoemde band had al een keer eerder opgetreden en 
dat was dusdanig goed bevallen dat ze voor deze, toch speciale, avond opnieuw  
werden uitgenodigd. 

Het was een bijzonder groot succes, eigenlijk was het jammer dat niet veel meer 
dorpsgenoten hierbij aanwezig konden zijn (u kunt natuurlijk altijd vrijwilliger worden). 
Onze top-vrijwilliger en dito fotograaf Marcel Kuipers was in “knap pak” (met stropdas!) 
ook van de partij, de resultaten ziet u hierbij (van de fotografie). 
Het kwam zelfs zo ver dat de voetjes van de vloer gingen, en dat in onze toch uiterst 
keurige kerk. 

Misschien toch sprake van “Sodom en Pompeï” ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Zondag  
(foto’s Marcel Kuipers en Helene Westerik) 
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SCHOOLKAMP VAN GROEP 8 VAN OBS DE WEIJERT (RECTIFICATIE) 
 
Onder de tijdsdruk van een deadline heb ik bij het vorige stukje in juni over het  
schoolkamp het verkeerde artikel ingestuurd. Hieronder dan het goede artikel, een 
artikel in samenwerking met Jan Reinier de Jong, die erbij aanwezig was. 
Toch nog een schoolkamp groep 8 
 
Toen duidelijk werd dat het 
schoolkamp van groep 8 ook 
dit jaar weer niet doorging als 
gevolg van de Corona  
maatregelen, nam een aantal 
ouders de organisatie van het 
schoolkamp op zich.  
Een jaar eerder kon, toen 
groep 7, niet op schoolreis en 
omdat dit de laatste keer was 
als basisschoolkinderen 
moest er een kamp komen. Op 11 juni jl was het zover. Op de boerderij van de fam. 
De Jong is er alles aan  
gedaan om er een groots feest van te maken. Er werd gebruik gemaakt van een grote 
tent van Steenge tentenverhuur gesponsord door G & W drogisterij Sima uit Odoorn. 
Bij aankomst werden de luchtbedden in orde gemaakt. De opening werd verricht  
onder het genot van (kinder)champagne. Vervolgens was er alle tijd voor verschillende 
spelletjes, het warme weer maakte het nog gezelliger.  
Na de maaltijd, lekkere frietjes, was het tijd voor bingo. Er waren mooie prijzen, van 
repen chocolade tot koptelefoons. Heel bijzonder dat een van de kinderen maar liefst 
met 4 van de prijzen aan de haal ging. Vervolgens werden de kinderen met de trekker 
in het bos gedropt. Daar was een spannende speurtocht uitgezet waar de  
kinderen alvast konden nadenken over hun nieuwe schoolcarrière. Het was de  
jongens tegen de meisjes. Natuurlijk waren de jongens als eerste binnen. Maar de 
meiden hadden de meeste vragen goed beantwoord en wonnen de speurtocht. 

 
Het belangrijkste moest toen nog komen: de 
Disco met DJ Jarno!!! In de speciaal ingerichte 
discozaal met stoere lampen klonk de harde 
muziek. Er werd volop gedanst en uiteraard 
werd ook de polonaise gelopen. Ook werd het 
kampvuur ontstoken. Ruim na middernacht  
werden de bedden op gezocht. De volgende 
ochtend zaten de kids met slaperige gezichten 
te smullen van het ontbijt en werd de avond nog 
een keer besproken.  
 
Halverwege de ochtend gingen de ze allemaal 
moe maar voldaan weer naar huis. 

Jan Kees Krediet 
(Foto’s: Jan Reinier de Jong)  
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UITVAARTVERENIGING ODOORN EN OMSTREKEN 
 
Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken verzorgt 
sinds 1928 zonder winstoogmerk begrafenissen en 
crematies voor leden en niet-leden. Over het  
onderwerp uitvaart wordt vaak niet gesproken tot 
het zover is. Dat is enerzijds begrijpelijk, maar toch 
willen we het onderwerp onder de aandacht brengen.  
 
Informatieverstrekking lidmaatschap / samenwerking  
Omdat de uitvaartkosten steeds hoger worden en deze kosten vaak worden  
onderschat, willen we als bestuur u hier graag over informeren. Om u van informatie te 
voorzien is een samenwerkingsverband gesloten met Uitvaartverzekering Twenthe 
N.V. (hierna: Twenthe), die al met heel veel uitvaartverenigingen samenwerkt. Twenthe 
zal voor onze vereniging het lidmaatschap gaan promoten binnen het werkgebied van  
onze vereniging en informatie gaan verstrekken over de (plaatselijke) uitvaartkosten.  
 
Bezoek medewerkers Twenthe 
Voor de leden hebben wij de medewerkers van Twenthe, die zijn voorzien van een 
speciaal legitimatiebewijs, verzocht u persoonlijk te informeren over de uitvaartkosten 
en tevens te controleren of het lidmaatschap nog correct staat ingeschreven en voor 
een incassomachtiging om daarmee kosten voor u te besparen. Het bestuur vraagt 
hiervoor uw medewerking. Voor niet-leden bestaat tevens de mogelijkheid om nu lid te 
worden tegen ons aantrekkelijk instaptarief.  
 
Het lidmaatschap van de vereniging geeft de nodige voordelen, maar vergoedt niet alle 
kosten. Met z’n allen kunnen wij er wel voor zorgen dat de kosten zoveel mogelijk  
betaalbaar blijven. Twenthe informeert u graag over deze kosten. Zij maken hiervoor 
op eigen initiatief een bezoekafspraak met u in de komende maanden.  
 
Onze vereniging kan daarin wettelijk niet bemiddelen of adviseren, maar we vinden het 
wel belangrijk dat u op de hoogte bent van het bestaan van onze vereniging, de  
voordelen van het lidmaatschap en de huidige uitvaartkosten. Voorzorg voorkomt zorg! 
 
Wilt u al eerder bezoek ontvangen of heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact met ons op via het emailadres uitvaartodoorn@ziggo.nl of bel met  
06 2504 4404. Wij staan u graag te woord. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur   
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HEJ  ‘T AL HEURD…           

...dat Odoorn/Oring op 1 september  
een aandere naam kreeg? 
‘Fluksville’ stun der boven het 50 km bord.  
Martin Fluks was vieftig worden. Zodoende. 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

EEN NIEUW ONDERDUIKERSHOL? 

Tijdens de forse onderhoudsbeurt van onze bossen is in de richting van het fietspad 
door het Hunzebos opeens een ondergronds hol tevoorschijn gekomen. Misschien is 
er een zware machine door het dak gezakt, ik 
weet het niet, maar het is wel  
mysterieus. Het ziet er serieus uit (zie bijgaande 
foto), maar wat het is, niemand weet het. Gelet 
op de gebruikte materialen is het hol niet erg 
oud geweest, de vraag uit de kop  
kunnen we, volgens mij, wel met nee  
beantwoorden.  

Ik zag landbouwplastic,  
officiële steigerplanken met metalen beslag, 
kamerbreed tapijt en ik meende zelfs een 
stroomkabel te zien. 
Het was zelfs zo modern dat men over  
draadloos internet beschikte, ik heb tenminste 
geen internetkabel gezien. 

 
Wie het weet mag het zeggen! 

Theo Zondag   
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PIETERPAD 2.0 (DEEL 4 GRONINGEN-ROLDE) 
 
Voor de zomer heb ik al een aantal stukjes in Oes Dörp geschreven over onze  
avonturen op het Pieterpad. Kleine opfriscursus: het Pieterpad is een wandeltocht door 
Nederland over bijna 500 kilometer. De tocht begint in Pieterburen in het  
noorden van Groningen en eindigt op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Een forse  
afstand, maar vanwege het mooie landschap de moeite meer dan waard. Een aantal 
jaren geleden was ik al eens alleen begonnen, maar dat schoot niet echt op. Begin dit 
jaar ben ik samen met een vriend opnieuw begonnen en we hebben de vaart er goed 
in! Op het moment van schrijven zijn we namelijk net in Limburg aangekomen.  
Voor het verhaal van deze maand moet we echter een behoorlijk stuk terug.  
Helemaal terug naar Stad. In Groningen dus… 
 
Zondag 7 maart, dat klinkt alweer een hele tijd geleden. Geen bladeren aan de  
bomen, nog best fris en weinig zon. Maar wel droog, dus prima wandelweer. De tocht 
startte bij het station en toen zuidwaarts richting Haren. Zodra we de stad uit waren 
liepen we in een mooi stukje natuur naast het Paterswoldsemeer. Toch jammer dat we 
niet ff langs de ps-ps-Hoornseplas zijn gekomen. Van de andere kant: we hadden ook 
geen pinda’s van de Spar mee. Rechts dus het meer, mooie wandelpaden en veel 
mensen die van een frisse maar mooie zondag genoten. Links een idyllisch en  
pittoresk uitzicht op de… A28. Vanaf Haren namen we gelukkig afscheid van de  
snelweg en werd het wat rustiger. Hoewel? In Haren hadden we een kleine aanvaring 
met een man die zijn honden aan het uitlaten was. We liepen volgens hem in de weg. 
Maar in plaats van met ons in discussie te gaan, ging meneer tegen zijn honden  
praten dat die vervelende mannen zomaar op hun pad liepen. Best bijzonder en  
ronduit lachwekkend! De rest van de route verliep in relatieve rust. Maar goed ook, 
want het was echt een schitterende route. Eerst door de Appelbergen en daarna het 
Noordlaarderbos. Uiteindelijk kwamen na een stevige wandeling van zo’n 22 kilometer 
toch relatief fit aan in Zuidlaren. En we waren in Drenthe aangekomen! 
 
Twee weken later gingen we weer  
verder richting Rolde. Na 2 zwaardere 
etappes was het nu tijd voor een wat 
kortere route; “slechts” 18 kilometer. In 
onze hardloop/wandel groep de  
Zundagmörgnboudel had ik al  
meerdere keren over onze  
wandelingen verteld. Theo & Janny 
hadden toen al vrij snel aangegeven 
mee te willen wanneer we van  
Zuidlaren naar Rolde gingen. Dat  
betekende uiteraard wel dat de  
organisatie wat uitdagender werd. In 
plaats van één, moesten er nu zowaar 
twee droge worsten mee. Daarnaast 
moest er ook een extra biertje voor Theo mee en meer van dat soort  
gekkigheid.  
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We begonnen de wandeling met een 
frisse wind in de rug. Hoewel de lente 
officieel op die zondag was begonnen, 
moest de winterjas nog wel aan! Maar 
niks te klagen wanneer je zo’n mooie 
route als deze loopt.  
 
Vanuit Zuidlaren ging de tocht eerst  
richting de Gasterse Duinen.  
Persoonlijk vond ik dat het mooiste 
stuk van deze route. Veel bos en  
heide; echt schitterend. Vervolgens 
moesten we over het Baloërveld. Ook 
een ontzettend mooi gebied, maar best 
zwaar door het mulle zand. Eenmaal in 
Rolde aangekomen reden we met z’n vieren weer terug naar Zuidlaren om de auto te 
halen. We hadden het goede idee om op de brink in Zuidlaren met elkaar ff een  
patatje te eten. Maar we vonden dat we eerst onze gebruikelijke beloning moesten 
nemen. Dus eerst genieten van bier en worst en toen naar de snackbar. Ging de 
zaak net dicht op het moment dat wij wilden eten! Daar sta je dan met je goeie  
gedrag.  
 
Nou ja, volgende keer maar beter. 
 
Harald Fluks 
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ORINGERKIDS2DAAGSE  

Op donderdag 16 september en vrijdag 17 september was de kids-2daagse volop in 
gang, op en vanaf het oude SIVO-terrein. Een stoere boswandeling voor de kinderen 
uit Odoorn en omstreken stonden op het programma. Er liepen dit jaar maar liefst 150 
kinderen mee! In ons volgend nummer van Oes Dorp een verslag hiervan. 

         Foto’s: Hettie Klein 

_____________________________________________________________________ 

WEDSTRIJD HOOGSTE ZONNEBLOEM 2021 

De kinderen van De Weiert kregen een mooie  
uitdaging: kweek een zo hoog mogelijke zonnebloem. 

Deze foto is van Jens uit groep 6. Zijn bloem was met 
3,27 meter de hoogste van alle inzendingen.  
 
Er hebben 24 kinderen meegedaan met de wedstrijd 
en we hebben heel veel mooie foto's gekregen.  
 
Alle deelnemers hebben een certificaat gekregen en 
een zakje tuinkerszaad, zodat ze ook in de winter hun  
kweektalent verder kunnen ontwikkelen. 
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OP ZATERDAG 23 OKTOBER IS HET EINDELIJK WEER ZOVER: 

De activiteiten seizoen van 2021 – 2022 gaat van start. En de eerste keer is het ook 
meteen raak. We bieden een schitterend programma met 2 sing a song writers die hun 
sporen al lang en breed hebben verdient. Wees er dus snel bij, zodat u een plaatsje 
kunt bemachtigen! 

Herbie Blues 
Het zijn Harbert Grezel die onder de naam van Herbie Blues optreedt met  
mondharmonica om daarmee de blues te spelen. Als muzikant speelde “Herbie” o.a. in 
High Temperature en The Blues Kings. Daarnaast treedt Herbie ook samen met  
Guitar Ray op. Gewapend met vintage-instrumenten gaan deze heren het publiek te 
lijf. Tijdens hun optredens brengen Herbie & Guitar Ray hun Blues, Ragtime en Swing 
met veel enthousiasme. 

Kira Dekker 
Kira is een altijd vrolijke, enthousiaste en dromerige muzikante bekend van onder  
andere de Beste Singer/Songwriter van Nederland waar ze in de halve finale kwam. 
Kira weet haar publiek keer op keer in te pakken met haar mooie luisterliedjes,  
sprankelende persoonlijkheid en grappige, soms ontroerende verhalen. 

Het wordt dus een mooi en afwisselend programma, waarbij deze artiesten om en om 
zullen optreden. 
 
U bent dus weer hartelijk welkom in de kerk van Odoorn op zaterdag 23 oktober, 
aanvang 20.00 uur. De kerk is open om 
19.30 uur U kunt kaarten bestellen op  
secretariaat@sokc.nl. en kaarten ver-
krijgbaar bij SIMA drogisterij aan de 
Exlöerweg in Odoorn 

De entreeprijs is € 7,50 per persoon. 
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NIEUWE BEWONERS TORENWEG 1 

In een artikel van een tijdje terug scheef ik over de ontwikkeling van een projectje  
woningen op de hoek van de Hoofdstraat en de Torenweg, de locatie van de  
voormalige boerderij van de familie Schutrups. We hebben kunnen constateren dat  
de bouw inmiddels is afgerond en dat de woningen allemaal bewoond zijn. 
Vlak voor de zomer werden we benaderd door de familie Vrieling. Zij wilden als nieuwe 
bewoners van een van de woningen graag hun verhaal doen over hun ervaringen in 
die nieuwe woningen. Helaas was het juninummer toen net naar de drukker, om die 
reden heb ik heel recent een gesprek met hen gevoerd. Daarbij schoof ook hun  
buurvrouw Sandra Cornet aan, bij velen van ons wel bekend. Ze wonen sinds het  
voorjaar van 2021 in hun woningen, het project bestaat trouwens uit 6 woningen. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ze zijn buitengewoon tevreden over 
hun woningen en de locatie én – en dat hoor je ook wel eens anders - ook over hun 
huisbaas!! Op het gevaar af dat u denkt dat dit artikel of ons blaadje wordt gesponsord 
door de heer Wouda, de huurbaas in kwestie, men was vol lof over zijn rol. Men  
noemde hem een goede, geschikte en zelfs zorgzame verhuurder. De heer Vrieling 
drukte dat als volgt uit: “Dat is een man, waarvan je iets kunt huren!”. Daarnaast was 
er ook alle lof voor de woningen zelf. De materiaalkeuze, de mate van isolatie, de  
indeling van de woningen en de efficiëntie worden allemaal zeer gewaardeerd.  
Het geluid van de Torenweg dringt bijvoorbeeld bij de familie Cornet, die direct aan de 
weg woont, volstrekt niet binnen, als tenminste de ramen gesloten zijn. Ook tussen de 
woningen onderling is van geluidsoverdracht geen sprake, ook de tussenmuren zijn 
met een spouw uitgevoerd en voorzien van isolatie. 

Ik was natuurlijk ook wel nieuwsgierig wat de familie Vrieling naar Odoorn bracht (van 
de familie Cornet weten we dat natuurlijk al lang) en het bleek dat de makelaar die hun 
huis in De Punt had verkocht weer betrokken was bij de verhuur van dit project. Toen 
ze van makelaar Huis uit Exloo een brochure kregen over deze woningen en ze later 
hadden bekeken, waren ze direct onder de indruk van de woning, de situering en de 
mooie leefomgeving in en buiten het dorp Odoorn. Een band met Odoorn was er voor 
die tijd niet. De woningen zijn levensloopbestendig, maar wie denkt dat het hier een 
zogenaamde knarrenhof of een bejaardenhofje betreft, heeft het mis. De leeftijd van de 
bewoners varieert van midden 20 tot 84 jaar (de heer Vrieling). De woningen hebben 
allemaal wel een (slaap)kamer beneden, maar ook nog twee (slaapkamers) boven. 
Sandra Cornet gebruikt de kamer beneden als praktijkruimte, dus dat kan ook nog.  
In het algemeen wilden ze kwijt dat de woningen veel groter zijn dan ze op het eerste 
gezicht lijken en dat horen ze ook vaak van bezoekers. Over de hoge isolatiegraad heb 
ik al gesproken, maar door de toepassing van aardwarmte zijn de woningen ook van 
het gas af. Er is gekozen voor aardwarmte omdat de ook wel gebruikte warmtepompen 
aan de buitenkant van een woning voor veel lawaai zorgen. In combinatie met flink 
veel zonnepanelen is het verwachte energiegebruik op een bijzonder laag niveau 
uitgekomen. 



19 

 

De energieleverancier schatte dat voor de woning van de familie Cornet op ongeveer  
€ 30,-- per maand in. Ter illustratie, in hun vorige woning aan de Borgerderweg was dit 
€ 330,--, maar dat was dan ook geen erg nieuwe woning meer (bouwjaar 1926).  
Volgens Sandra wordt het daarmee ook nog weer een “sport” om door middel van  
zuinige apparaten het energiegebruik zo laag mogelijk te houden. Als pluspunt werd 
ook genoemd de aanwezigheid van eigen parkeerplaatsen en als de auto’s achter  
elkaar gezet worden, zelfs 2 per woning. Niet dat Odoorn nou zo druk is, maar met 
hotels in de buurt is dat toch prettig en een veilig idee. 
 
Over drukte gesproken; één negatief aspect wilden ze wel kwijt. De grote drukte van 
met name zwaar landbouwverkeer en de enorme vrachtwagens op de Torenweg wordt 
als vervelend en ook wel gevaarlijk ervaren. Het geeft veel lawaai, te meer omdat er 
ook nog stevig gereden wordt. Een 30 km zone zou erg op prijs gesteld worden. Ik heb 
ook nog even voorzichtig geïnformeerd naar eventuele overlast van het verkeer naar 
het voetbalveld, maar dat bleek in de beleving van deze bewoners volstrekt niet aan 
de orde te zijn. Het gaf geen hinder, de reuring die het gaf was vonden ze zelfs wel 
gezellig.  
 
Zoals ik boven al aangaf is het beslist geen bejaardencomplex, maar een hofjesgevoel 
levert het wonen dicht bij elkaar wel op. Er bestaat al een buren-app en er worden al 
gezellige bijeenkomsten gehouden. Al met al kwam het geheel op mij zeer positief 
over, de heer Wouda mag van mij nog wel meer leuke projecten ontwikkelen (er zit 
nog iets in het vat), anderen mogen dat natuurlijk ook. 
 
Ik wens alle bewoners van Torenweg 1(a. t/m f) nog heel veel woonplezier! 
Theo Zondag. 
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT 

Musical groep 8 

In de laatste nieuwsbrief voor de vakantie was te lezen dat groep 8 hun  
afscheidsmusical, door versoepeling van de coronamaatregelen, heeft uitgevoerd voor 
publiek. Al hun oefenen was dus niet voor niets! 

 

Voorlichting Preventie HALT voor groep 7 en 8 

HALT richt zich al 40 jaar op het voorkomen van jeugdcriminaliteit en heeft zich  
gespecialiseerd in het geven van voorlichting. Voor de zomervakantie is nog een les 
voor groep 7 en 8 georganiseerd.  

Voor groep 7: omgaan met groepsdruk. Jongeren zoeken grenzen op. En in een groep 
gaan jongeren vaak net een stapje verder dan dat ze alleen zouden doen. Kinderen 
ervaren tijdens deze voorlichting wat groepsinvloed is en oefenen om met negatieve 
groepsdruk om te gaan.  

Voor groep 8: online veiligheid. Kinderen leren over ‘veilig internetten’.  
Whatsapp-gebruik, digi-pesten, hacking of sexting: vooral jongeren hebben niet altijd 
door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar kan 
het grote gevolgen hebben. Met casussen onderzochten de leerlingen tijdens deze 
voorlichting wanneer een grens wordt overschreden. 

 

Stichting Derdengelden O.B.S. De Weiert, kortweg ‘de Stichting’.   

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een 
secretaris. De samenstelling van het bestuur is statutair zo geregeld dat er  
2 afgevaardigden van de OR en 1 afgevaardigde van de MR zitting nemen. 

Het belangrijkste doel van de Stichting is het beheren en administreren van  
gelden & fondsen voor de leerlingen van O.B.S. De Weiert. Bekende voorbeelden  
hiervan zijn de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage die van  
ouders/verzorgers van de leerlingen wordt ontvangen. 

De Stichting kan in haar eentje maar weinig en is een radartje in het grote geheel waar 
iedereen een rol speelt in het belang van de leerlingen. Jaarlijks maken we op basis 
van ideeën, aanvragen en overleg met school, de OR en de MR een verantwoorde 
begroting. De ouders in de MR dienen in te stemmen met de hoogte en de besteding 
van de ouderbijdrage. De ouders in de OR helpen de school bij het organiseren van 
activiteiten. 
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Kortom, een samenwerking tussen de school en de ouders in het belang van de  
kinderen en het onderwijs aan hen. Zo is het dankzij de ouderbijdrage o.a. mogelijk om 
met de leerlingen Sinterklaas, Kerst en Pasen te vieren, kunnen we groep 8 op een 
leuke manier uitzwaaien en is de pannakooi weer tiptop. 

We willen graag ouders/verzorgers vaker informeren over de besteding van de gelden 
en hier ook jaarlijks informatie over geven. In het schooljaar 2020/2021, dat werd  
gedomineerd door Corona, heeft gelukkig een groot deel van de ouders de vrijwillige 
ouderlijke bijdrage betaald. 

Hartelijk dank daarvoor! 

Zijn er vragen of heeft u ideeën die u met ons wilt delen?  
Neem gerust contact met ons op!  

- - -  

Noot van de redactie:  

De contactgegevens van het bestuur zijn terug te vinden in de nieuwsbrief van de 
school. 

 

_____________________________________________________________________ 
 
HORECA ZWEMBAD LEEWAL HELE JAAR OPEN 
 
Het horecagedeelte en misschien nog belangrijker, de toiletten, zijn sinds deze zomer 
gedurende het hele jaar geopend. Dat is met name voor wandelaars en eventueel  
fietsers goed nieuws. Gedurende de afgelopen periode is gebleken dat hiermee aan 
een grote vraag wordt beantwoord. 
 
Na een wandeling op het prachtige Molenveld of elders is het natuurlijk prettig als je 
even een versnapering in de directe omgeving kunt nemen of een hoognodige  
behoefte kunt doen. 
 
Tot 31 oktober aanstaande zijn de openingstijden dezelfde als die van het bad, van 
07.00 uur tot 19.00 uur. Na 31 oktober is alleen de horeca (inclusief de toiletten)  
van 10.00 tot 15.00 uur geopend. 
 
Theo Zondag 
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KUNST IN BORGER-ODOORN 
 
Na een heel stil 2020, de atelierroute kon toen geen doorgang vinden door Corona, 
exposeren dit jaar zo'n 30 kunstenaars hun werk weer voor belangstellenden. In het 
tweede weekend van oktober is er dus volop kunst te bekijken tijdens de open  
kunstroute van het KunstKollektief Borger-Odoorn (KKBO). De route loopt door de 
hele gemeente. In Odoorn zelf is werk te bekijken van Addy Lamberts, Irisstraat 8 en 
Anke Hoefs (van den Honert) in haar atelier aan de Dambeern 25. 
Voor meer informatie: zie de folder die u aantreft op diverse plaatsen in ons dorp, op 
de website www.kunstkollektiefborger-odoorn.nl en op de Facebookpagina met deze 
naam. 
 
Anke van den Honert 

____________________________________________________________________ 
 
SPORTPARK (SLOT?) 
 
Omdat ik al een aantal artikelen aan dit onderwerp heb gewijd, lijkt het mij ook wel  
gewenst om de voorlopige (?) uitkomst van het traject bij u te melden. 
 
In de laatste vergadering voor het zomerreces (de raad doet niet aan vakanties) heeft 
de raad unaniem besloten om het college de opdracht te geven om de huidige locatie 
van het sportpark opnieuw in te vullen, kortom een renovatie. Hoe dat precies gaat 
gebeuren is op dit moment onderwerp van overleg tussen de gemeente en de  
betrokken sportclubs, inclusief die van Valthe en Exloo. Een extern bureau begeleidt 
dit. De ontsluiting is daarbij een punt van aandacht, maar naar mijn indruk is vooral de 
factor tijd de belangrijkste. Men wil tempo! 
 
Er zal door de gemeente uiteraard ook geld moeten worden vrijgemaakt, de  
eerstvolgende begroting 2022 zal daar naar alle waarschijnlijkheid wel al iets over 
moeten bevatten. We gaan het allemaal zien. 
 
Theo Zondag 
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RARA WAT IS DIT?  

Helaas zijn er geen berichten bij de redactie 
binnen gekomen over het voorwerp van juni. 
Toch is het een voorwerp wat we nog steeds 
zeer regelmatig gebruiken. Het is één van de 
eerste douchekoppen. Deze is ca 80 jaar oud. 
Destijds een hele vooruitgang wat  
betreft onze hygiëne.  
 
 
 
Voor de maand september heb ik echt een opgave aan alle lezers van de dorpskrant. 
Ik kreeg een mail van Gerda Stevens. Ze vraagt om de hulp van de lezers van de 
dorpskrant en ze schrijft:  
 
Wie weet of er nog dorpsgenoten zijn die dit kennen.? Het gaat om een zilverkleurig 
buisje van 5 cm lang, een soort hanger, er staat ook tekst op; 100% Baba jamba  
mentholstift tegen hoofd, tand en kiespijn van A,N, dr. J.P. Sylvester. Hij komt van 
mijn opoe en opa die in 1900  zijn geboren. 
 

 
 
 
 
Bert van der Lit 
(eigen foto)  
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BIBLIOTHEEKNIEUWS SEPTEMBER 
 
In september zijn we weer gestart met de  
Computercursus Klik & Tik voor beginners.  
In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om 
kennis te maken met de computer. De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor  
mensen die nauwelijks of nog nooit (zelfstandig) met een computer hebben  
gewerkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de 
computer, typen, teksten aanpassen en e-mail versturen.  

Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de Bibliotheek kan doen.  
De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan de deelnemer zelf gaan  
oefenen. De cursus kan onder begeleiding van een docent gevolgd worden.   
Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gea Uil (Bibliotheek Odoorn) 
tel. 088-0128235.  
 
Film ‘Hors normes’ in Boshof 5 

Op dinsdagavond 28 september organiseert Bibliotheek Odoorn dit seizoen haar 
Filmavond met mogelijkheid tot napraten. Gezien de geringe ruimte in de  
bibliotheek zelf, hebben we er dit keer voor gekozen om de film te vertonen in  
Boshof 5, het bijgebouw van Restaurant de Boshof. We kunnen daar op 1,5 meter 
zitten én de ruimte ventileren. We draaien die avond de film ‘Hors normes’:  

Twee vrienden zetten zich op onorthodoxe wijze met hart en ziel in voor de opvang 
en begeleiding van zwaar autistische kinderen die buiten de regels van de reguliere 
zorg vallen en voor wie er geen plek is in maatschappij.  Ronald Rovers  
(Trouw 12-10-’19): ‘krachtige aanklacht tegen de manier waarop de samenleving 
met een groep van haar moeilijkste bewoners omgaat: ernstig autistische jonge 
mensen (…) Hors normes is geen geforceerde feelgoodfilm, zoals kassucces  
Intouchables, maar je voelt je er zeker goed door’ (4 sterren)..  

De Film begint om 19.30 uur, entree € 7,00 (voor niet-leden € 7,50) incl. koffie met 
wat lekkers. Na afloop van de film kunt u eventueel nog napraten over de film, maar 
hebt u daaraan geen behoefte dan geniet u alleen van de film. 

Wij weten momenteel niet hoe de coronaregels eind september zijn, daarom vragen 
we u om zich van tevoren op te geven bij de bibliotheek Odoorn  
info@bibliotheekodoorn.nl of telefonisch 088-0128235. 
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Kinderboekenweek 2021, thema worden wat je wilt 
 
Kom woensdag 6 oktober van 14.30 tot 16.00 uur kijken/vragen en meedoen met 
mensen van allerlei beroepen, zoals bakker, verpleegkundige, sportleraar,  
boswachter, brandweer en nog meer. Rond en in de Bibliotheek Odoorn samen met 
juf Esther. Deze middag is voor kinderen van groep 5 t/m 8. Doe je mee? 

Geef je dan even op via https://www.actiefborgerodoorn.nl/ 

Voorstelling ‘Een ober van niks’ 

In het kader van de Kinderboekenweek is er op zaterdagmorgen  
9 oktober een voorstelling voor kinderen van 6 t/m 8 jaar door theater Jinky's Mikmak. 
De voorstelling is gratis, maar men moet zich wel van tevoren opgeven via  
info@bibliotheekodoorn.nl. 

Gezien de beperkte ruimte kunnen er helaas geen ouders bij aanwezig zijn. 

Digitaal café voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag  
27 september van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn. 

____________________________________________________________________ 
 

ZING ZING ZING ZING ZING MET ONS MEE!!!! 

We mogen weer, na een lange periode van stilte beginnen de koren weer op te  
starten. Ook wij Popkoor  Pop Oet Ies zijn weer begonnen. Wat hebben we het  
allemaal gemist, de wekelijkse zangavonden waren ineens voorbij. Niet alleen het  
zingen hebben velen gemist ook het sociale contact was in eens weg. Wel hebben 
we online wat met elkaar gezongen maar dat is toch wel iets heel anders als in het 
koor staan te zingen. Laten we hopen dat de koren binnenkort weer van zich laten 
horen.  
Wanneer u ook zingen leuk vindt kom dan eens een avond langs om te kijken of om 
mee te doen. Wij zijn een gemengd koor met leuke popliedjes, heel divers van oud tot 
nu. Wij oefenen iedere donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in  
Woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn. Het geheel staat onder leiding van onze 
dirigente Henriëtte de Groot zelf zangeres.  

Wij hopen eens kennis met u te maken. Voor eventuele inlichtingen  
www.popoeties.nl  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 

FRAAIE PRENTEN VAN DE KERK ONTDEKT 

Via Wim Huizenga ontving ik een tweetal fraaie prenten van de kerk in Odoorn. 

Op zijn beurt had hij die weer gekregen van mevrouw Klinkhamer Scheltens uit  

Groningen. Bij het opruimen van haar zolder was zij de prenten tegengekomen.  

Ze zijn gemaakt door de heer Scheltens in 1987 en 1992. 

Deze meneer Scheltens woonde destijds in Odoorn, naar ik heb begrepen aan de  

Laskowskilaan. Ik wilde u deze fraaie tekeningen niet onthouden, misschien kunnen 

we er de kerk nog blij mee maken.  

Theo Zondag   

 

 


