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32e jaargang no. 1 

September 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 13 oktober  10.00 uur Helene Westerik 
Zondag 10 november 10.00 uur Menzo Rappoldt 
 
DORPSAGENDA 
 
Woensdag 25 september 19.30 uur Volkszang, Boshof 
Woensdag 25 september 20.00 uur Herken stress en motivatie bij je kind, 
      bibliotheek Odoorn 
Maandag 30 september 14.00 uur Vragen over uw pc, tablet of telefoon,  
      bibliotheek Odoorn 
Woensdag 9 oktober 19.45 uur Vrouwen van Nu 
      Gezamenlijke avond met Odoornerveen 
      “Vorst aan Tafel” Jos Thomasse, conference  
2 t/m 13 oktober  14.00 uur Kinderboekenweek, bibliotheek Odoorn 
Zaterdag 12 oktober 20.00 uur Pop Oet Ies 
Maandag 14 oktober 10.00 uur Voorleesuurtje, bibliotheek Odoorn 
Donderdag 24 oktober 19.30 uur Filmavond met de film “The wife”,  
      bibliotheek Odoorn 
 
AFVALKALENDER 2019 
 
24 september restafval, 28 september oud papier,  
1 oktober gft, 8 oktober plastic, 15 oktober restafval, 22 oktober gft, 29 oktober plastic 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt het eerste nummer van Oes Dörp van het seizoen 2019/2020. Als ik goed 

geteld heb, wordt dit alweer de 32e jaargang; we worden zo langzamerhand een  

eerbiedwaardig blad. Het seizoen van de meeste clubs en verenigingen is weer 

begonnen en  het Oringer weekend is al weer achter de rug. Het Truckersfestival is, 

om voor ons onduidelijke redenen, niet doorgegaan, maar er blijft vast nog genoeg 

over om de herfst, de winter en het voorjaar door te komen. Er valt over het  

algemeen genoeg te beleven in Odoorn en anders in zijn omgeving. Wij gaan u weer 

op de hoogte proberen te houden van de activiteiten in ons dorp en als u in dat  

verband iets te melden heeft, geef dat dan vooral aan ons door. Er komen en gaan 

bedrijven in Odoorn, dus dat levert weer mogelijkheden voor nieuwe adverteerders 

voor ons blad op en voor mogelijke interviews met de nieuwelingen. 

Verder zult u de gebruikelijke rubrieken weer aantreffen, een eerbiedwaardig blad 

hecht natuurlijk zeer aan tradities. Natuurlijk staan we open voor goede suggesties, 

een leuke roddel in Heij ’t al heurd is uiteraard ook nooit weg. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Theo Zondag 

___________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 25 oktober 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 13 oktober 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 
 
27 juli -  Fedde Bouwknegt, zoon van Sven en Geeske Bouwknegt en broertje van 
Ward en Maite  
26 augustus - Noor, dochter van Marijn 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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MEIERING MEKKERT NIET MEER MAANDELIJKS 

Zoals u in het juninummer heeft kunnen lezen, wil Meijering een poosje stoppen met 
mekkeren. Even niet zo veel inspiratie meer, laat zij ons weten. Alhoewel wij, en veel 
van onze lezers, haar column nog altijd graag lazen, hebben wij uiteraard respect voor 
haar besluit. 

We zijn daarom op zoek gegaan naar schrijvers die de leemte die nu ontstaat zouden 
kunnen vullen. En gelukkig hebben wij een tweetal schrijvende Oringers bereid  
gevonden een bijdrage te gaan leveren.  

Dit  horende, gaf MM aan dat zij dan ook wel mee wil doen in een roulerend schema. 
Helemaal geweldig dus dat we vanaf komende maand weer verzekerd zijn van een 
column. 

De drie schrijvers zijn: 
Aagje Blink, die gaat schrijven onder de naam EyeBlink 
Jan Wierenga, onder de naam Jan en Bianca Meijering die blijft schrijven als Meijering 
mekkert. 

Dus vanaf de Oes Dorp van oktober kunt u van 1 van de 3 een column verwachten. 

Wij kijken er naar uit! Hopelijk u ook. 

 

De redactie 
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PAND 11 BIJ JOB  

Een winkel vol verrassingen in ons dorp 

De meesten van ons zeggen nog steeds ‘De Fabriek’, als ze het hebben over de  

activiteiten die in het historische gebouw aan de Valtherweg 11. Maar die naam is  

alweer een tijdje uit de boeken. Het erf, waar van 1915 tot 1988 de Coöperatieve  

Zuivelfabriek Odoorn & Omstreken was gevestigd, is nu voor een deel toegewezen 

aan Pand 11 en Studio JOB Odoorn.  

Je hebt vast wel eens de nostalgische en o zo handige linnenrekken buiten zien staan. 

En de altijd weer verrassend ingedeelde etalage valt in het oog als je langs wandelt, 

fietst of rijdt. Stap je binnen, dan word je hartelijk welkom geheten door een  

dorpsgenoot; Henriette, Wendy en Carry zijn om de beurt aanwezig. Ben je eenmaal in 

de gezellige winkel, dan kom je ogen tekort. Elk plekje is benut om al het moois goed 

uit te laten komen. Het is moeilijk om het assortiment te beschrijven, want er is veel!  

Er is van alles om het gezellig in huis en rondom het huis te maken. Zo liggen er stoere 

leren onderzetters naast een vaas van een uniek ontwerp, grappige kinderboeken en 

duurzaam speelgoed naast sieraden van bijzondere materialen en hangen er vrolijke 

vogelhuisjes naast lampen van schijfjes hout.  

In een hoek staat een bbq, gemaakt van een olievat, die opvalt. Henriette vertelt er 

graag over: “Deze bbq is gemaakt in de studio, hier achter deze winkel”. Ze wijst naar 

een tussendeur en zet haar verhaal voort. “In de studio, die opgedeeld is in meerdere 

werkruimten, zijn jonge mensen dagelijks bezig om de mooiste dingen te maken.  

Ze worden door Henk - mijn echtgenoot- en Joke begeleid onder de titel ‘Studio JOB 

Odoorn’. Henk heeft in het verleden veel ervaring opgedaan in de jeugdzorg en samen 

met Joke, die een waardevolle combinatie aan creatieve en sociale vaardigheden in 

huis heeft, zijn ze succesvol in het aanbieden van ontwikkeltrajecten aan jongeren en 

jongvolwassenen. Henk zaagt, snijdt en last samen met een of twee jongeren de vaten 

tot barbecues. Joke bedenkt met ze het ontwerp: bepaalt de vorm en de kleur.  

Met een ander team pakt ze het naaien van stoere bbq-schorten en handschoenen op.  

 

Heel toevallig hadden we mooie stukken leer aangeboden gekregen, die zo een  

tweede leven krijgen. En gelukkig zijn Wendy en Carry heel handig en helpen zij ook 

bij de uitvoering van creatieve processen, net als andere vaste teamleden.  

Zo bedachten ze een constructie waarop je een avocadopit kunt laten ontkiemen en 

daar hielpen twee meiden graag bij. Deze zomer hebben we ook gekookt, lekkere 

chutneys, sappen en jammetjes gemaakt.’ 
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In de winkel zie je dat niet alles gemaakt kan zijn door het Studio Job team, daar is het 

assortiment te breed voor. Wel is alles met zorg uitgekozen, want elk product moet een 

goed verhaal vertellen. Theepotjes worden ingekocht bij een atelier waar volwassenen 

met een verstandelijke beperking op een waardevolle wijze bezig zijn. Kussens van 

bijzondere vormen die gemaakt zijn van oude wollen dekens komen uit de eigen  

studio. Nieuw zijn sokken van Nederlands ontwerp en duurzame materialen.  

Binnenkort komen er leuke dingen binnen die gemaakt zijn van sloophout. De winkel 

beweegt met de seizoenen mee en daarom is er elke keer als je binnenstapt wel wat 

nieuws te zien.  

Het winkelteam trekt er regelmatig op uit om waar dan ook in het land projecten,  

initiatieven en beurzen te bezoeken, zodat het assortiment tijdig opgefrist en  

aangevuld wordt. Daarnaast zorgt het Studio JOB team natuurlijk voor aanvulling.  

Wij kunnen je dan ook aanbevelen om regelmatig even je hoofd om de deur te steken 

en vooral als je op zoek bent naar een leuk cadeau of als je jezelf eens wilt verwen-

nen: laat je verrassen! 

Team pand 11 
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PODIUM ODOORN: POP OET IES 

Pop Oet Ies is een gemengd koor met ± 20 enthousiaste  

zangers en zangeressen. In 2003 werd met een klein groepje 

in Ees begonnen waarbij plezier in het zingen en gezelligheid 

voorop stond. Zij werden begeleid op gitaar door Dick Oosting 

en de dirigente was Anja Warmink. In 2007 kwam Marco Warta 

het koor dirigeren. Toen Dick Oosting, medeoprichter, in 2008 veel te jong plotseling 

overleed, gingen het koor verder onder zijn motto: “The show must go on”. 

Sinds mei 2018 is Henriëtte de Groot de dirigente. Onder haar leiding zingt het koor 

veelal 3-/4-stemmig. Popliedjes die variëren van Boudewijn de Groot tot Ed Sheeran 

en van Robbie Williams tot Dotan. Ook het Nederlands repertoire wordt niet  

vergeten. Henriëtte is tevens de dirigente van Carima Burana Koor. Samen met dit 

koor zal Pop oet Ies op 12 oktober een avondvullend programma verzorgen. 

Voor meer informatie kijk op Facebook of op de website: www.pop-oet-ies.nl. 

Pop oet Ies en Carima Burana treden op Zaterdag 12 oktober 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: € 7,50 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,  

Exloerweg 9a. 7873 BW Odoorn. 

http://www.sokc.nl/
mailto:h.klein@sokc.nl
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  PODIUM ODOORN: KUNST IN DE 
KERK  

De zomertentoonstelling in de kerk, 
met schilderijen van de schilders-
groep uit Exloo, werd goed  
bezocht. De tentoonstelling  
eindigde eind juli, waarna de muren 
van de kerk weer maagdelijk wit 
waren. Begin september is daar 
verandering in gekomen. Diverse 
(amateur) kunstenaars, waaronder 
cursisten van kunstenaar Bertha de 
Lange, uit Odoorn en omgeving 
hebben weer werk beschikbaar 
gesteld om de muren een  
aankleding te geven. Dit werk is te 
zien als u een kerkdienst bijwoont 
en/of aanwezig bent tijdens een 
cultureel evenement georganiseerd 
door Podium Odoorn. 
 
Weer beslist de moeite waard. 

In het tweede weekend van oktober is er ook volop kunst te bekijken tijdens de 10de 
open atelierroute van het KunstKollektief Borger-Odoorn (KKBO). De route loopt 
door de hele gemeente. In Odoorn zelf is werk te bekijken van Addy Lamberts, nabij 
Irisstraat 8 in het vossenbos 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 en op de website www.kunstkollektiefborger-odoorn.nl. 

Anke v/d Honert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kunstkollektiefborger-odoorn.nl/
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 KENNISMAKEN - HELENE WESTERIK 

Zodra de ranke, fraaie witte toren van de kerk van 

Odoorn in zicht komt, ben je bijna thuis. Mooi beeld, 

mooie gedachte, want ‘thuiskomen’ heeft alles te ma-

ken met je goed en veilig voelen. Over de kerk zijn 

prachtige verhalen te vertellen (die mij verteld zijn 

door Marchinus Elting). Een daarvan is het verhaal 

over de krabsporen in de stenen (in het oudste deel 

van de kerk). Sporen die vertellen over mensen die 

genezen wilden worden van een of andere kwaal.  

Het gruis van de stenen werd op wonden gestrooid,  

in een zakje om de borst gedragen, of vermengd met wat water gedronken.  

Het geheim: het kiezelzuur dat zich van nature in gruis van bepaalde stenen bevindt en 

werkelijk geneeskrachtige werking heeft.  Maar daar kwam ook nog iets bij: het geloof 

dat juist het gruis van de stenen van een heilige plek als de kerk iets voor jou kon 

doen.  

De kerk als middelpunt van Odoorn (e.o.), plek voor zingeving en cultuur – een ieder 

zal daaraan een eigen betekenis hechten. Vast staat dat we blij mogen zijn met onze 

kerk, en met alles wat daarin gebeurt.  Als pastoraal werker voel ik mij verbonden met 

de kerk als plek, maar bovenal met de mensen in Odoorn e.o. Daarom is het heel fijn 

dat ik sinds afgelopen maand meer uren heb gekregen voor mijn werk. Om binnen én 

buiten de muren van de kerk bij mensen aanwezig te kunnen zijn. Met koffieochtenden 

en bezinningsuurtjes in Huize Odoorn, de Lubbelinkhof, de Boshof 5, en Verzorgd  

Wonen in Exloo.   

Samen met de vrijwilligers van de kerk ga ik onderzoeken wat er nog meer mogelijk is, 

zeker ook in aansluiting en samenwerking met de SOKC, Dorpsbelangen,  

de Bibliotheek, enz. We zijn al bezig met het ontwikkelen van een prachtig  

Pelgrimspad. Daarnaast ben ik beschikbaar voor uitvaarten, huwelijkssluitingen en 

gesprekken over alles wat het leven mooi én lastig maakt. Ook als mensen geen lid 

van de kerk zijn.  

 

De redactie vroeg mij iets te vertellen over mijzelf. Ruim 50 jaar geleden werd ik  

geboren in Rotterdam; na een paar jaar verhuisde ons gezin naar Twente  

(waar de wortels van onze familie liggen). Na mijn middelbare school studeerde ik 

rechten in Utrecht, om nadien op verschillende plekken te werken als advocaat en  

docent recht. Mijn liefde voor mensen en voor wat hen beweegt, maakte dat ik  

opnieuw ben gaan studeren: theologie en geestelijke verzorging. Nadat ik in Beilen als 

voorganger van de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Midden-Drenthe aan de slag 

ging, werd Frans Brinkman (oud predikant van de kerk van Odoorn) mijn mentor. 
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  Toen de kerk van Odoorn in het proces van samengaan 

met de Grote Kerk in Emmen iemand zocht om tijdelijk 

de honeurs in Odoorn waar te nemen, heb ik dat graag 

gedaan. Dat tijdelijke heeft nadien steeds vastere  

vormen gekregen. En daar ben ik heel erg blij mee. 

Want het werk zoals ik dat nu doe en de ruimte die ik 

krijg voelt als ‘thuis zijn’. Met de uitbreiding van mijn 

uren (en mijn werk in Beilen) zoeken mijn man en ik nu 

ook een huis in Odoorn e.o., het liefst voor dubbele  

bewoning. Dat valt nog niet mee, maar misschien weet 

u iets. Of zou ik toch maar eens wat gruis van de muren 

van de kerk afkrabben?  

Met een hartelijke groet, 

Helene Westerik  

06-43167139 www.vrijzinnigekerkodoorn.nl   

Facebook: KerkOdoorn  

___________________________________________________________________ 

DORPSAGENDA 

Zoals al eerder aangegeven heeft het bestuur van vereniging Dorpsbelangen een 

actieve rol als gesprekspartner met de gemeente. Belangrijk voor deze gesprekken 

is input vanuit het dorp. Daarom is het idee ontstaan een Dorpsagenda op te stellen. 

Op deze agenda wordt alles genoteerd wat je graag wil zien in het dorp.  

Leuke aanpassingen/veranderingen, wat zou je graag vernieuwd willen zien, maar 

ook klachten of overlast. Bijvoorbeeld een kapot fietspad, de Eendenkuil, overlast 

van hoge of dode bomen, paden die overwoekerd zijn, een overlopend riool,  

verkeersoverlast e.d. 

 

Voor Dorpsbelangen is het belangrijk te weten wat er leeft onder de mensen.  

De problemen kunnen misschien niet direct opgelost worden want de gemeente 

heeft natuurlijk te maken met budgetten, capaciteit en prioriteiten. Maar als dat wat 

leeft op de Dorpsagenda staat, weet Dorpsbelangen waarvoor en waarover het  

gesprek met de gemeente gevoerd moet worden. 

 

Ja mag je items mailen naar: info@dorpsbelangenodoorn.nl 

Dorpsbelangen 

http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
mailto:info@dorpsbelangenodoorn.nl
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PROGRAMMA 2019-2020 

Het programma voor het komende winterseizoen dat ik eerder 
stuurde is aangepast. De lezing van Koos Tap is vervroegd en 
op 20 november omdat de lezing van Roel Sanders niet  
doorgaat. Daarvoor komt nu Klaas Withaar en die komt op  
20 november 

WOENSDAG 23 OKTOBER HOREN WE KOOS TAP DINER-CAFÉ  
BUSSEMAKER IN EXLOO OVER HET ONTSTAAN VAN DE HONDSRUG 
Drenthe en de Hondsrug zijn ontstaan door een reuze rivier en daarna drie ijstijden 
die het landschap hebben veranderd te weten De grote rivier stroomde 50 miljoen 
jaar geleden van Lapland naar Drenthe. Het ontstaan van de Hondsrug is uniek is in 
de wereld. Tussen de ijstijden was het hier warm en leefden hier bosolifanten, apen 
en nijlpaarden. De laatste ijstijd de Weichselijstijd eindigde zo’n 12.000 jaar geleden 
en heeft ook 70.000 jaar geduurd en bracht geen ijs naar Drenthe. De grond was 
toen bevroren. De Noordzee lag droog en het waaide hard. Er leefden hier, maar ook 
op de Noordzeebodem, wolharige mammoeten, en neushoorns en vele andere  
dieren. Het onderzoek naar het verleden van Drenthe is als een reis in een  
tijdmachine. Ook de zandsoorten, die Drenthe in de bodem heeft, hebben hun eigen 
geschiedenis.  

WOENSDAG 20 NOVEMBER VERTELT JOHAN WITHAAR OVER DE JOODSE 
ONDERDUIKERS IN VALTHE IN HET DORPSHUIS: DE OPGEJAAGDEN, EEN 
WAARGEBEURD OORLOGSVERHAAL 
Het boek De Opjaagden heeft een lange voorgeschiedenis. Het is al geschreven in 
de oorlogsjaren, maar pas in 1982 zijn de aantekeningen van Ab van Dien  
uitgegeven. In 2012 verscheen een herziene druk, met een epiloog waarin Withaar 
zorgde voor een verhaal áchter het verhaal. 16 joden overleefden de oorlog.  
De onderduikers werden verzorgd door een groep, o.l.v. van Albertus Zefat, die op 
27 juli 1944 werd gearresteerd. Hij werd ter plekke doodgeschoten. Minder bekend is 
dat ook Jan Hendriks (1905-1944) zijn leven heeft gegeven om de joden te kunnen 
redden. Withaar raadpleegde de archieven en zocht naar de achtergronden. Hij 
plaatst elk persoon en elke gebeurtenis in een historisch perspectief. Stille helden, 
niet alleen mannen, van toen, door Ab van Dien beschreven, probeert hij opnieuw te 
laten leven. In de lezing wordt verteld waarom er twee holen zijn geweest en worden 
de gevaren, waarmee de onderduikers te maken hadden globaal aangehaald.  
Nadrukkelijk komt het verraad ter sprake; was er verraad, hoe kon het over komen, 
waarom deed deze persoon dit en wat waren de gevolgen van het  
verraad?  

DONDERDAG 30 JANUARI 2020 STAPPEN WE, IN HET WAPEN VAN EXLOO, 
MET HENK NIJKEUTER IN DE MAGISCHE WERELD VAN HET OUDE DRENTHE  
De Drentse literatuur kent veel schrijvers die zich hebben gewijd aan het ‘navertellen’ 
van Drentse volksoverleveringen. Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter vertelt over de 
achtergronden en inhoud van bekende en minder bekende Drentse legenden, sagen 
en volksverhalen: bijgeloof, mystiek en buiten- of bovennatuurlijke krachten.  
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Van de geheimzinnige witte wieven tot kwade duivels en voorspellende dwaallichten. 
Thema’s als dood, hekserij, bovennatuurlijke krachten en vruchtbaarheid komen  
allemaal voorbij in deze vermakelijke lezing. Maar natuurlijk komen ook Ellert en  
Brammert langs; zijn het boeven of reuzen? Een meeslepende avond over Drentse 
sagen, legenden en volksverhalen 
             
WOENSDAG 25 MAART IS DE LAATSTE LEZING IN CULTUREEL CENTRUM 
KERK 11 IN VALTHERMOND. NICO VANDERVEEN VERTELT OVER HET  
ONTSTAAN VAN WARENHUIS VANDERVEEN IN VAN KOFSCHIP TOT  
WINKELPARADIJS  
Eind 19e eeuw sloeg het noodlot toe bij de zeemansfamilie Oldenburger uit Nieuwe 
Pekela. Vader Jan Albert Oldenburger, kapitein op het kofschip De Harmonie, verging 
op de Oostzee met man en muis. Weduwe Doetje stond voor de zware taak haar gezin 
met zeven kinderen uit eigen inkomsten groot te brengen. Haar tweede dochter Antje, 
ging naar Assen, trouwde met Bareld Vanderveen. Samen beginnen ze in Assen in 
1897 een winkel in modestoffen, woonstoffering, hoeden en petten in de hoop dat dit 
net zo groot zal worden als de winkels die Antje tijdens haar reizen met vader in  
Londen, Liverpool, Riga, Koningsbergen en Kopenhagen had gezien. Ze droomde van 
een warenhuis met álle keus van de wereld, waarvoor men van heinde en ver naar 
Assen zou komen. Stukje bij beetje bouwden generaties na haar aan haar droom,  
leidend tot een modern shop-in-shop totaalwarenhuis met 60 afdelingen. Een van de 
grootste en meest innoverende warenhuizen van Nederland: Warenhuis Vanderveen. 

75 JAAR BEVRIJD: PAULINE BROEKEMA  
Op donderdag 9 april is er een extra lezing in diner-café Bussemaker in Exloo, omdat 
het volgend jaar 75 jaar is geleden, dat we zijn bevrijd. Pauline Broekema,  
oud-verslaggever bij het NOS Journaal, geeft dan een lezing Terug naar Drenthe in 
diner-café Bussemaker in Exloo.  

We organiseren die samen met de bibliotheek Borger-
Odoorn. De Tweede Wereldoorlog is in Broekema’s boeken 
een terugkerend thema. Daarover vertelt ze. Het accent ligt 
op haar boek Het uiterste der zee. Het speelt in het noorden 
en toont de veerkracht en de moed van (joodse) mensen en 
laat op indringende wijze herleven wat door de oorlog en de 
tijd werd weggevaagd.  

Bestuur HV Carspel Oderen 

 

 

                                                                                                   Foto: Merlijn Doomernik 

 

                                                                                                   

 



12 

 

 
 
 

BERT EN HARALD OP PAD  

De scholen zijn inmiddels weer begonnen. Dat betekent dat ook het verenigingen 

-seizoen weer van start is gegaan. Kortom: we kunnen weer op pad! 

Alvorens we deze jaargang weer diverse verenigingen met een bezoekje willen  

vereren, zijn we zaterdag 14 september op pad gegaan naar de kerk. Die avond had 

Podium Odoorn een optreden georganiseerd van de B.J. Hegen Blues Band.  

B.J. Hegen zal voor de echte blues liefhebbers ongetwijfeld geen onbekende zijn.  

Al bijna 40 jaar staat deze band garant voor authentieke blues. In de huidige  

samenstelling bestaat de band nu 5 jaar. Naast zanger en gitarist B.J. Hegen bestaat 

de band verder uit Jan Warntjes op piano, Frans Többen op bas en Hank van der 

Veen op drums. En hoewel 3 van de 4 heren de 70 al even gepasseerd zijn, wordt er 

nog steeds vol enthousiasme gespeeld. Bijna wekelijks wordt er nog opgetreden.  

De band maakt er tegenwoordig echter geen nachtwerk meer van, vertelt Hegen na 

afloop met een brede lach op zijn gezicht. 

Er wordt niet alleen opgetreden, maar de band is ook nog steeds in de studio te  

vinden. Van der Veen geeft aan dat het nieuwe album “I had a dream” klaar is en 

deze op zeer korte termijn wordt uitgebracht. Dat betekent dat iedereen binnenkort 

ook thuis kan genieten van deze vier gedreven muzikanten. Wij waren erg onder de 

indruk van de schitterende muziek. De kerk leent zich wat dat betreft prima voor  

dergelijke optredens. Podium Odoorn heeft op haar website www.sokc.nl het verdere 

programma voor het huidige seizoen al staan. Uiteraard nemen wij het programma 

ook op in onze dorpsagenda. Maar neem vooral zelf eens een kijkje bij een van de 

geplande optredens.  

 

Bert van der Lit en Harald Fluks                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Bertha de Lange 

http://www.sokc.nl
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RARA WAT IS DIT?      

In het juni nummer vroeg ik u 
naar de herkomst van dit  
voorwerp wat ingestuurd was 
door één van onze lezers.  
En we zijn er uit. We kregen  
verschillende antwoorden, maar 
uiteindelijk kwam P, Voulon met 
het verlossende antwoord.  

“ Het is een citrusschilrasp.  
Het voorwerp met het houten 
handvat en metalen deel met 
vele kleine ronde gaten. De gaten zorgen ervoor dat alleen het aromatische gedeelte 
van de schil oppervlakkig wordt weggesneden. Door de ronde snijringen naast elkaar 
te plaatsen wordt voorkomen dat het te diep in de schil snijdt en het witte (en bittere) 
van de schil wordt geraakt. Handig als men zelf taarten bakt. “  

Ook deze maand hebben we weer een vraag over een voorwerp. Ditmaal komt de 
vraag van Ria van Noort. Ze mailt ons met de vraag: “Voor de rubriek “ra ra wat is 
dit” heb ik foto’s over een onderwerp waarvan ik geen idee heb wat het is.  
Veel mensen denken dat het speelgoed is. Het is gemaakt van hout en bestaat uit 
twee delen, door de bol 
loopt een touwtje, de pin is 
een los onderdeel en er zit  
een groef in.  

Wie weet wat dit is? 

Bert van der Lit 
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LUBBELINKHOF OFFICIËEL GEOPEND 

Donderdag 12 september werd een grote 
groep familieleden van bewoners van de  
Lubbelinkhof en andere geïnteresseerden door 
Hermi de Rooij welkom geheten. Het was deze 
middag stralend weer en daarmee kwamen 
zowel haar toespraak over de grondslag,  
geboden kansen en het ontstaan van deze 
‘droom’, als de toespraak van Burgemeester 
Jan Seton, waarin hij de positie van de  
Lubbelinkhof midden in het dorp en de  
menleving belichtte, mooi in het zonnetje te 
staan. Met het onthullen van het nieuwe  
naambord/logo, samen met een paar  
bewoners, verrichtte Burgemeester Seton de 
officiële openingshandeling. Na afloop stond 
het iedereen vrij een kijkje te nemen in alle 
ruimten van het gebouw, zo ook in de kamers 
van bewoners – wat móói dat zij hun eigen 
woonruimte voor bezoek hadden open gesteld 
– en er werd her en der in de zalen door bewoners een glaasje  
geschonken voor wie dat wilde. Buitengewoon mooi dat het oude gebouw zo is gaan 
leven; overal klonken vrolijke stemmen, alles was mooi versierd en bewoners en  
bezoekers genoten van dit feest. Mooi dat in deze prettige en ongedwongen sfeer 
goed merkbaar is, dat zowel Danie en Hermi de Rooij, als de medewerkers én bewo-
ners, er mét en vóór elkaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conny van der Bent 



16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORINGER WEEKEND 



17 

 

 
    

 



18 

 

NIEUWSBRIEF DE WEIERT 

Iedereen mag meedoen!  

De eerste twee weken hebben de kinderen zelf in de klas aangegeven welke  
afspraken zij graag zouden willen maken om op school aan een goede sfeer te  
werken. In de meeste klassen kwam o.a. naar voren dat kinderen graag samen willen 
spelen en niet van buitensluiten houden. De kinderen leren de komende twee weken 
over buiten sluiten (hoe voelt dat?) en over samenspelen. Meedoen mag altijd, maar 
dat betekent ook wel eens dat je je dan moet aanpassen bij de situatie en meedoet 
volgens afspraken die er al waren. Het spel moet voor iedereen leuk blijven. Vooral 
gesprekken en voorbeelden zal kinderen leren hoe hier mee om te gaan. Ook op de 
voorschool en bij de buitenschoolse opvang wordt hier de komende twee weken extra 
aandacht aan besteed. 

Verwerking scheiding ouders 

Effectieve ondersteuning voor kinderen van gescheiden ouders: KIES In gemeente 
Borger-Odoorn (plaats nog onbekend) wordt eind september weer gestart met een spel
- en praatprogramma voor kinderen met gescheiden ouders. KIES helpt bij het beter 
verwerken van de scheiding (of deze nu recent was of al langer geleden).  
KIES verbetert bovendien het contact met de ouders. Kinderen leren praten over wat 
ze moeilijk vinden, oefenen in hoe ze iets kunnen vertellen, leren zichzelf begrijpen en 
leren de scheiding proberen te begrijpen. Als school staan wij zeker achter de inhoud 
van dit programma en raden we alle ouders van gescheiden kinderen aan om deze 
training in overweging te nemen. Hebt u belangstelling voor deze training voor uw  
kind(eren) of hebt u vragen, laat dit dan z.s.m. weten aan. 

Team De Weiert 
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ZOMER 2019 

Het was een mooie zomer, waarin het hier en daar best stil leek in het dorp. Schone 
schijn zeg maar, want intussen zijn de eikenprocessierupsen vakkundig verwijderd, 
deed de oogst heel wat stof opwaaien en zijn in diverse buurten weer buurt-bbq’s  
gehouden, naar verluidt allen in prima sfeer. 

  

aan het einde van de uitschuifarm (bij plus 30 graden!) staat goed ingepakt en  
gecamoufleerd een ‘rupsenslurper’ 

  

 

 

 

                                      
                                                stoffige oogst  

 

  

 

 

 

 

Buurt-bbq (wel ná de rupsen) 
 
Conny v/d Bent 
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 1 SEPTEMBER. PREEK VAN DE LEEK MET NICO ENGELSMAN IN DE KERK VAN ODOORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Marcel Kuipers 
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ORINGER KIDS 2 DAAGSE GROOT SUCCES!  

Afgelopen donderdag en vrijdag hebben er 116 
kinderen deel genomen aan de oringer kids 2 daagse! 
Donderdag werd er gestart met een leuke route van 2.5 
en 5 km door het bos, onderweg een insecten tattoo 
halen, tussen de bomen klimmen en klauteren en tus-
sendoor nog een opdracht maken. Vrijdag werden de kinderen die 2,5 km liepen met 
de bolderwagen vervoerd naar de ijsbaan. De 5 km route had bij de ijsbaan hun drink 
en stempelpost, waar de scouting een tokkelbaan had klaar staan voor de kinderen. 
Tijdens de route konden er nog opdrachten en leuke activiteiten worden gedaan. 
Uiteraard was er een feestelijke binnenkomst met een medaille en konden de 
kinderen met een ijsje in de hand zich nog even    
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Als organisatie zijn we meer dan tevreden hoe alles is verlopen en dat er zoveel 

kinderen hebben deelgenomen. 

We willen graag de Heeren van Oderen bedanken voor het beschikbaar stellen van 

het feestterrein en springkussens, Dorpsbelangen voor de bolderwagen, Coop 

Schippers voor het sponseren van de ijsjes en appels. En de vrijwilligers die hebben 

geholpen bij de posten.  

We hebben ontzettend veel positieve en leuke reacties gekregen van ouders en 
kinderen. Hier deden we het allemaal voor!  

Sportieve bosgroet, Marjan Bril, Sabine Hofstra en Jantiena Veldhuis 
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PERSBERICHT 

Exloo, 21 juni 2019 

Vervenersfamilie Hadders, anekdotes over familie Takens, 
Drentse landverhuizers en de militaire dienst  van Albert Groo-
ten 

Spitwa(a)rk begint met de familiegeschiedenis van de vervenersfamilie Hadders door 
Jan Burema uit Wageningen. Van Geert van Rossum Hzn. lezen we over anekdotes 
van de familie Takens in Exloo. Egbert Roelofs uit Exloo dook in de geschiedenis van 
de landgenoten, die onder leiding van dominee Van Raalte, eind 19e eeuw naar  
Amerika gingen. Albert Grooten uit 2e Exloërmond laat zijn grootvader uit Valthermond 
aan het woord over hoe hij in het begin van de vorig eeuw in dienst kwam.  
De Middenplaat laat ons twee ijscoboeren in Valthermond zien. Gerriet van Dijk en 
Roelf Suk.  In Herkent u het nog? gaat het over een bijzondere steen in het bos bij 
Exloo. In Rondblik laat Jan Wierenga het licht schijnen over grenzen. 

Hadders, een bekende naam in Valthermond 
Aan de Kavelingen in Valthermond woonden voor 1900 twee verveners met de naam 
Hadders. Of eigenlijk vier, als we de beide jonge zoons (de opvolgers) al meetellen. 
Die heetten allebei Jan en ze waren even oud.  De auteur is een nazaat van die 
familie. Zijn moeder, Henny Burema-Hadders is geboren in de karakteristiek villa  
Kavelingen 26, die ook de voorkant siert. Een artikel met veel wetenswaardigheden 
over de familie en niet eerder gepubliceerde foto’s. 

Anekdotes over de familie Takens  
De familienaam Takens kwam eerst niet voor in de gemeente Odoorn. Dat veranderde 
in het begin van de vorige eeuw. Willem Takens kocht het café van Jacob Warringa. 
Van Rossum heeft de gegevens van die familie tot begin 1700 uitgezocht.  

Drentse landverhuizers naar Amerika 
In de jaren 1846-1872 was emigratie een gewaagde onderneming. Er waren voor 
sommigen sterke argumenten om Nederland te verlaten. Naast economische  
motieven hoopte men aan de overkant van de oceaan meer godsdienstvrijheid te  
hebben dan hier in Nederland. Ook uit ons kerspel vertrok een aantal families, onder 
leiding van dominee Van Raalte, naar Amerika. 

De militaire dienst van mijn grootvader  
Albert Grooten, moest in 1904 in dienst. Eerst te voet naar Emmen voor de loting en 
later naar Assen om de dienstplicht van, gelukkig maar negen maanden, te vervullen. 
In die negen maanden overleed plotseling de vader van soldaat Albert Grooten, 
de overgrootvader van de auteur. 
  
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  
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 NIEUWE CREATIVE RUIMTE IN DE PAASBERGEN  “HET PAASHONK” 

Het Paashonk is een prachtige ruimte voor creatieve activiteiten als houtbewerking, 
schilderen, boetseren en bloemschikken. Ook voor een praatje met een kopje koffie 
kun je er prima terecht. Deze activiteiten zijn voor alle bewoners van De Paasbergen 
maar ook voor mensen uit de wijk. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u kijken of 
het iets voor u is loop dan een keertje binnen.  

Voor openingstijden en meer informatie kunt u bellen met 0651134864.  

____________________________________________________________________________________ 

OSR NIEUWS   

Het nieuwe volleybalseizoen is 25 augustus j.l. weer gestart, we trainen in Exloo op 

de volgende dagen dinsdag en donderdag, zou je lid willen worden of eerst even een 

paar keer meetrainen, dan kan dat gratis in de maand september en oktober. Neem 

contact met ons op via de mail info@volleybalosr.nl of tel.0591-549515 voor de juiste 

trainingstijden, Je kan al meedoen vanaf 6 jaar. 

Een ander onderwerp is de RABO Club Support ; 

Bent u  lid van de rabobank ,dan ontvangt u een stemcode, maar u kan zelf niet 

stemmen omdat u geen computer heeft, of niet weet op welke club u wilt stemmen, 

geef dan uw code aan de volleybalvereniging OSR, dit kan per mail aan 

 info@volleybalOSR.nl of per post aan OSR Zuiderhoofdstraat 9 7875 BW Exloo.  

Wij gaan deze opbrengst besteden aan nieuwe ballen. 

 Alvast namens de volleyballers bedankt.  

___________________________________________________________________ 
 
LIENTJE IDEMA-WEERMAN STOPT 

Omdat ik per 1 okt.2019 stop met mijn bedrijf, wil ik 
iedereen bedanken voor het vertrouwen wat we in de 
afgelopen 50 jaar als fam. Weerman hebben  
gehad!  
 
28 sept is de laatste dag onder het genot van een 
hapje en een drankje, iedereen is welkom!   

Met vr, groet Lientje Idema-Weerman 

 

 
                                                        Foto: Hettie Klein 

mailto:info@volleybalosr.nl
mailto:info@volleybalOSR.nl
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  PRAAL8-KAMP TEAM ODOORN                                                                                          
 
Samen vormen zij al enkele jaren het “Praal8-kampteamOdoorn”.  
Na elk Zuidenveldfestival (dit jaar in Zweeloo waar de praalwagen de derde plek  
behaalde) werden ze uitgenodigd om in de optocht van het Stoppelhaenefestival in 
Raalte mee te rijden, zo ook dit jaar weer. In 2017 werd de 5e plaats gehaald en in 
2018 de 4e! Dan te bedenken dat het geheel helemaal met veel verschillende zaden 
is ingestrooid!  
 
Tijdens het Zuidenveldfestival zijn er ook verschillende games waarmee een kern 
punten mee kan behalen. We willen hierbij alle klaverjassers, pubquizzers,  
triathlondeelnemers, kruisboog’schieters’ ontzettend bedanken voor hun vrijwillige 
inzet!  Ook willen we Willy Steenge bedanken voor zijn op-zo-veel-manieren-hulp! 
Helaas konden we voor het equipe springen en de rundveekeuring geen  
deelnemers/vee krijgen, jammer voor de kern Odoorn want dit kost punten.  
Hopelijk krijgen we wel deelnemers/vee tijdens het 100 jarig jubileum van het 
Zuidenveldfestival in 2020 te Schoonebeek?? 
 
Heb je eventueel interesse om mee te helpen of om mee te doen met een game in 
2020 mail dan naar: teamodoornpraalt@gmail .com 

Van links naar rechts: 
Roelie, Frans en Laurens Klasens, Achiena Hoving en Gerwin Bunskoeken 
Foto: Marcel Kuipers 
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LEZEN EN VOORLEZEN (132) 

Nav. Jonne Kramer, Het raadsel van de zee, Amsterdam 2019  
EEN  ZEE-VERHAAL, SPANNEND EN MET FANTASIE OPGESCHREVEN 

Dit boek van schrijfster/vertelster Jonne Kramer begint in een café in het havendorp 
Rotterharing en eindigt op het strand van een eiland ergens in een oceaan.  
In 19 hoofdstukken lees je hoe de jongen Ravian en zijn meeuwenvriend Marvin aan 
het einde komen van een lange reis. Ravians vader is namelijk niet op komen dagen 
op de dag dat hij jarig was. Wat is er aan de hand? Ravian wil op onderzoek uit en 
komt terecht op een schip van zeerover Bank. Als je op dat schip terecht kwam, kon 
je er nooit meer af komen, dachten ze. Bank had ruzie met de zee en dat is erg  
genoeg. De zeerover blijkt bereid mee te gaan om Ravian’s vader Lasse te zoeken. 
Het is een zware reis waarop ze van alles meemaken of moeten doorstaan.   

Ik zal niet verraden wat er allemaal plaatsvindt, maar het is zo spannend verteld dat 
je niet met lezen kunt stoppen. Uiteindelijk gebeurt waar Ravian op hoopte maar het 
gaat allemaal heel anders dan je verwacht. Bovendien worden er raadsels opgelost 
en spelen parels van oesters nog een grote rol. Ravian en Kars zijn vrienden  
geworden, dat is voor de lezer wel duidelijk. 

Dit boek is haar debuut dwz, het eerste boek dat Jonne kramer heeft uitgegeven . 
Ze gaat vast door met schrijven, dat merken we te zijner tijd wel.  
Ze kan in elk geval beeldend en boeiend voor de dag komen.  
 
Lees bijvoorbeeld wat ze over de monsterkwal van Portugal schrijft (zie p. 157-174).  

Berend Boekman  

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Pixabay 
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 BIBLIOTHEEKNIEUWS SEPTEMBR 2019 

 

Lezing ‘Herken stress en motivatie bij je kind’ 

Op woensdagavond 25 september om 20.00 uur gaat Kristien Oldengarm iets  

vertellen hoe je verschillen in taal, motivatie en stress bij kinderen (en volwassenen) 

kunt herkennen. Hoe je daarop kunt inspelen zodat niet alleen de ander maar ook 

jijzelf steeds in de gelegenheid ben met een opgeladen batterij de dag te beleven. 

Kristien is 52 jaar heeft 12 jaar moederervaring, 20 jaar juffenervaring en 5 jaar  

trainerservaring. 

Entree € 2.50 voor Bibliotheek-leden en € 3.00 voor niet-leden. 

 

Vragen over uw pc, tablet of smartphone?  

 

Kom op maandag 30 september 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! 

Kinderboekenweek 2 – 13 oktober: Reis mee! 

 

Op woensdagmiddag 2 oktober van 15.00 tot 16.30 uur gaan we met kinderen van 

groep 1 t/m 4 op reis door de wijk langs verschillende voertuigen. Ook juf Esther gaat 

mee en samen doen we allerlei leuke activiteiten rond de tractor, camper enz.  

Op woensdagmiddag 9 oktober gaan we met de kinderen van groep 5 t/m 8 op reis. 

We beginnen in de bibliotheek en gaan van daaruit op stap (bij droog weer).  

Dus we beginnen en eindigen gezamenlijk! 

Oproep: Wie van de ouders wil meelopen om de kinderen te begeleiden van de ene 

naar de andere plek? Graag melden bij de bibliotheek: info@bibliotheekodoorn.nl 

Dus kom en ga mee op reis. 

Voorleesuurtje 

 

Maandag 14 oktober 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 omtrent het thema Herfst.   

De toegang is gratis. 

mailto:info@bibliotheekodoorn.nl
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Filmavond  met de film ‘The wife’ op donderdagavond 24 oktober 

 

Op donderdagavond 24 oktober organiseert Bibliotheek Odoorn dit seizoen haar 

Filmavond met mogelijkheid tot napraten.  We draaien dan de film ‘The wife’.  

In 1958 wordt studente Joan verliefd op haar getrouwde docent Joe. Tien jaar later 

zijn ze getrouwd en heeft Joan (Glenn Close) haar eigen literaire ambities aan de 

kant gezet om haar man (Jonathan Pryce) te steunen. Ook zijn vele affaires ziet ze 

door de vingers. In 1992 is Joe een succesvolle schrijver en wint de Nobelprijs voor 

Literatuur. Door de reis naar Helsinki, in gezelschap van hun zoon en een  

opdringerige biograaf, en door de festiviteiten rond de prijsuitreiking wordt Joan  

geconfronteerd met haar frustraties en gemiste kansen en neemt een ingrijpend  

besluit. De recensenten geven 3-4 sterren. Coen van Zwol (NRC 20-11-'18):  

'Een subtiel duel in de sneeuw'. VPRO Cinema (vpro.nl): ‘(…) In de ijzersterke  

openingsscènes worden de verhoudingen in het huwelijk fijnzinnig blootgelegd,  

daarna boet het verhaal wel iets aan subtiliteit en geloofwaardigheid in. De acteurs 

laten de aandacht echter nooit verslappen; vooral het genuanceerde spel van Close 

maakt diepe indruk.’ Close won de Golden Globe en was genomineerd voor de  

Oscar en de BAFTA voor Beste actrice. 

De avond begint om 19.30 uur, entree € 5,00 incl. koffie.  

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. 

_________________________________________________________________ 

KWF Kankerbestrijding afdeling Borger-Odoorn 
Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding district Odoorn 2019 

Het district Odoorn bestaat uit de plaatsen: 
Odoorn 
Klijndijk 
Odoornerveen 
Eeserveen 
 
De collecte van KWF Kankerbestrijding heeft plaats gevonden van 2 t/m 7 septem-
ber. De totale opbrengst in district Odoorn bedraagt € 1.935,87 waarvan in het dorp                   
Odoorn € 1.177,99. 
Hartelijk dank voor iedereen die hiertoe heeft bijgedragen. 
 
Klaas Tijben (districtscoördinator) 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dorpsstraat nu Valtherweg Odoorn  

Met dank aan Gerard Meijering 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


