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31e jaargang no. 2 

oktober 2018 

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     28 oktober  10.15 uur Paasbergen, restaurant de Wenakker  
Zondag      4 november                                  GEEN KERKDIENST 
Zondag    11 november  10.00 uur     Helene Westerik    
Zondag    18 november                                  GEEN KERKDIENST                                 
Zondag    25 november  10.15 uur Paasbergen, restaurant de Wenakker  
      
DORPSAGENDA 
Maandag   29 oktober 14.00 uur Tabletcafé, bibliotheek 
Woensdag 31 oktober 20.00 uur Volkszang, Boshof 
Zaterdag   10 november 13.15 uur Korenfestival. In de Goede Herder     
                                                                       kerk te Borger                                                                           
Woensdag 14 november        19.45 uur Vrouwen van Nu in de Boshof, lezing              
                                                                       over borstkanker 
Zaterdag    17 november        20.00 uur Musica E, in de kerk van Odoorn                                                                           
Maandag   19 november        09.30 uur Boekstart Voorleesuurtje, (van 1,5 tot  
                                                                       4 jaar) bibliotheek  
Woensdag  22 november        14.30 uur Vrolijke Pietenmiddag, bibliotheek                                     
___________________________________________________________________ 
AFVALKALENDER 2018 
 
30 oktober, GFT / 6 november, PLASTIC / 13 november RESTAFVAL  
17 november OUD PAPIER / 20 november, GFT / 27 november, PLASTIC 

 

 



2 

 

VAN DE REDACTIE 
 
De vorige 'Van de redactie' schreef ik in februari. We hadden toen het vooruitzicht 
dat de dagen zouden gaan lengen. Nu zijn ze aan het korten. Wel mooi gezegd vind 
ik, dat lengen en korten. Met het korter worden van de dagen, wordt het ook kouder 
en gaan veel mensen het binnenshuis gezellig maken. Ook in het dorp worden de 
gezellige dingen weer vooral binnen gedaan en begint het winterseizoen. Zo zijn er 
vanaf september weer de uitvoeringen in de kerk, georganiseerd door Podium 
Odoorn en worden er allerhande voorbereidingen getroffen voor het Klaasfestijn, het 
toneel, de kerstmarkt en wat al niet meer. 

En ook wij gaan weer aan de gang met foto's en vragen voor het 'Ken uw dorp' spel. 
De hierop gebaseerde wandeling tijdens het Oringer weekend in het kader van ons 
30-jarig jubileum was een succes, aldus de deelnemers. En dan zit Oes Dörp al weer 
in de 31ste jaargang en gaat gewoon door met u over van alles aangaande het dorp 
te berichten. We hopen dat u helpt met het aandragen van nieuwtjes en  
wetenswaardigheden. 
 
Voor nu weer veel leesplezier toegewenst. 

Anke 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 21 november 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 11 november 
 
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 
 
02 oktober, Lauren, dochter van Rik Buiter en Janieke Tuin. 
10 oktober, Loes, dochter van Coen Kolenberg en Suzanne Bolhuis. 
 
 
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 
 

Vleselijke wraak 

“En trouwens, we gaan ook eens wat minder vlees eten!” bijt ik wederhelft narrig toe.  

Ik ben narrig omdat ik mij uitgelachen voel door wederhelft en junior 1.  

 

Het is zondagmiddag en we volgen gespannen de verrichtingen van de naburige FC 

op de tv. Junior 2 is live aanwezig, wij achterblijvers moeten de wedstrijd live volgen 

via het beeldscherm. Het gaat deze keer niet zo goed met de FC en wederhelft kan 

niet nalaten alles luidkeels te becommentariëren. Daarbij ondervindt hij brede bijval 

van junior 1. 

 

De heren zijn het er welluidend over eens dat de prestaties van de FC nergens op  

lijken en branden het team verbaal tot de grond toe af. Ik kan het niet aanhoren en ga 

er tegenin. Ik blijf liever hopen op een wonder en gun “onze jongens” een mindere dag. 

Bij alles wat ik zeg kijken wederhelft en 1 elkaar aan onderwijl minzaam lachend en 

met het hoofd schuddend. Hun minachting maakt me woest en ik begin een tirade over 

mannelijke arrogantie die via een lange omweg eindigt in de aankondiging minder 

vlees op tafel te gaan zetten. Weg is de arrogante bravoure van de heren. 

“Ja,” maak ik dankbaar gebruik van de stilte “veel vlees is hartstikke slecht voor het 

milieu en voor je gezondheid. Dus…” 

 

En als wederhelft en 1 elkaar verbijsterd aankijken nip ik tevreden van mijn groene 

thee. 

 

Dat zal ze leren! 

 

Bianca 
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10 NOVEMBER KORENFESTIVAL, GEMEENTE BORGER-ODOORN 
 
Op 10 november is het Korenfestival van de gemeente Borger-Odoorn. Ook dit jaar 
weer in de Goede Herderkerk te Borger. Het is ook nu weer een vol programma 
maar liefst 12 koren brengen allerlei genres ten gehore, waarvan u heerlijk kunt  
genieten. Net als voorgaande edities zal het festival om 13.15 uur worden geopend 
door de burgemeester Jan Seton.  
 
Aan het eind van zowel het middag- als het avondprogramma zullen de koren en  
publiek gezamenlijk met een slotlied afsluiten. 's Middag zal dat zijn om 17.30 uur. 
Het avondprogramma begint voor het eerste koor om 18.50 uur. De afsluiting door 
de burgemeester is gepland om 22.50 uur. In de middag kunnen de deelnemers ook 
nog workshops volgen. Hier kunnen de deelnemers van het avondprogramma  
natuurlijk ook aan meedoen. Dit jaar is Henriëtte de Groot hiervoor gevraagd.  
Zelf een getalenteerd zangeres met optredens in geheel Europa. De werkgroep wil u 
allen van harte uitnodigen voor dit Korenfestival. Dank zij de bijdragen van vele  
sponsoren is de toegang geheel gratis. 
 
De deelnemende koren zijn; vrouwenkoor Leed Vermaak(t), vrouwenkoor Ma  
Musica, gemengd koor Vocaal Anders, gemengd koor Exloo, C.G.Z. Samen op Weg,  
Protestants Kerkkoor Borger, de Dokwarkers, Bühnerpopkoor, Veenkaor,  
Gospelkoor Cantanova, popkoor Pop Oet Ies en musicalgroep Odoorn 
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PODIUM ODOORN: ZATERDAG 17 NOVEMBER 
 
Musica E, een enthousiast popkoor uit Emmen. 
Al sinds 1994 weet Musica E met veel enthousiasme  
popsongs, musical- en luisterliedjes, etc. voor het  
voetlicht te brengen. 
 
Musica E is een gemengd popkoor uit Emmen en het  
bestaat uit ca. 30 leden van uiteenlopende leeftijd. Onder leiding van dirigent Marjan 
Okken en met begeleiding van pianist Henk ten Wolde zingt Musica E met veel verve 4
- tot 6-stemmige, hoofdzakelijk Nederlandse en Engelstalige songs. De  
muziekcommissie zorgt ervoor dat het repertoire steeds wordt uitgebreid met nieuwe 
(pop)songs. Musica E is een gezellig koor dat er naar streeft een aantrekkelijk concert 
te geven, waarin alle muzikale inspanningen, goede muziek en repertoire op een  
attractieve manier worden gepresenteerd! Musica E repeteert elke donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in de Holtingerhof in de Bargeres. Daar kun je altijd een keer 
komen luisteren. Meer informatie: www.musicaepopkoor.com 
 
Musica E treedt op, op zaterdag 17 november 2018 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. 
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HEJ ‘T AL HEURD ?  
 
Keuning Willem-Alexander stelde Schaopskooi  
Bargerveen op 27 september jl. officieel open. 
Naotied weur hum nagelholt anbeuden,  
dat Herman Koudenburg leverde. 
 
De redactie vrag zuch of: kuw Herman nou 
‘hofleverancier’ numen? 

 

 

___________________________________________________________________ 

SCREENTEST VAN RTL 

Wisten jullie al dat onze presentatrice van de Oringer Landgames, Leonie Eising mee 

deed aan het nieuwe programma “SCREENTEST” van RTL? Het is een talentenjacht 

waarin 12 kandidaten onder leiding van Gordon strijden om de nieuwe presentator of 

presentatrice voor RTL te worden. Zondag 14 oktober is ze met overtuigende punten 

van de jury door naar de volgende ronde gegaan.  
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DOPPEN SPAREN VOOR KNGF GELEIDEHONDEN 

 

Al een aantal jaren sparen we plastic doppen voor de opleiding van geleidehonden. De 

KNGF leidt honden op voor visueel gehandicapten, maar ook voor veel meer mensen 

die afhankelijk zijn van een zogenaamde buddyhond. Denk aan rolstoel assistent of 

autismegeleide. De kosten voor de opleiding van een hond bedraagt € 6000,--. Met  

ongeveer 40.000 kg!! doppen kan één hond voor zijn specifieke taak worden opgeleid. 

Als je bedenkt dat er veel mensen afhankelijk zijn van deze dieren, zijn er dus heel 

veel doppen nodig. De Stichting Vrienden Doppenactie Noord Nederland heeft voor dit 

doel in 2017 80.000 kg doppen opgehaald. Dat aantal groeit gestaag in 2018.  

 

Helpt u mee doppen sparen ? U kunt ze bij ons inleveren, waarna wij regelmatig  

zorgen dat ze bij het depot in Donderen worden afgeleverd. De doppen die we  

verzamelen zijnde zg “harde” afsluitdoppen van melk/yoghurt pakken, frisdranken,  

pindakaas, wasmiddel enz. Waarom harde doppen? Ze mogen niet gemakkelijk te 

buigen zijn, omdat zachter plastic op een andere wijze tijdens het recycleproces. Dat 

geeft hogere kosten en dus minder opbrengst. Ook moeten de doppen even worden 

afgespoeld voordat ze worden ingeleverd, dit om te voorkomen dat bij de opslag de 

lading gaat stinken. En tot slot liever niet in allerlei plastic zakjes.  

 

U mag uw doppen los storten in de grijze container met het opschrift “doppen” bij ons 

aan de zijkant van de woning. Mocht u toch een grote vracht met verschillende zakjes 

met inhoud hebt zet deze dan naast de container. Doet u mee ? Alvast bedankt. 

 

Wil en Janny Eefting, Steegje 1.  
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NATUURWERKDAG 2018, GAAT U OOK BUITEN AAN DE SLAG? 
 
Op zaterdag 3 november a.s. vindt de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. In Drenthe 
gaan jong en oud op zo´n 70 locaties aan de slag voor natuur en landschap. Een 
recordaantal voor onze provincie! Door te snoeien, jonge bomen en struiken te  
verwijderen en op te schonen helpen de deelnemers aan het behoud van het  
Drentse (cultuur)landschap. De Natuurwerkdag is nuttig, gezond en bovenal heel 
gezellig. Landschapsbeheer Drenthe nodigt u van harte uit om ook mee te doen. 
  
In de gemeente Borger-Odoorn wordt op zes locaties gewerkt. Namelijk bij ’t Rond-
bargien in Exloo, het Natuurpad Eesergroen, het ven Eesergroen, een heideterrein 
in het Valtherbos, het Molenveld in Exloo en de Oertuin in Borger. 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. 
  
De Natuurwerkdag is uitgegroeid tot de grootste én gezelligste vrijwilligersactie in 
het groen. Deelnemers aan de Natuurwerkdag raken besmet met het groene virus 
en doen elk jaar weer mee. Kijk opwww.natuurwerkdag.nl voor een locatie bij u in de 
buurt en om u direct aan te melden. 
___________________________________________________________________ 
 
ALZHEIMER COLLECTE 
  
Eén op de vijf mensen krijgt dementie.  
Bij vrouwen is het zelfs één op de drie. Niet alleen ouderen 
krijgen hiermee te maken, ook mensen op jongere leeftijd 
kunnen dementie krijgen. Elk jaar gaan er duizenden  
collectanten de straat op om te collecteren voor Alzheimer 
Nederland. Dankzij de opbrengst kan er belangrijk  
onderzoek naar dementie mogelijk worden gemaakt. Ook 
kunnen er hierdoor mantelzorgers en vrijwilligers van de 
Alzheimer Cafés en de Alzheimertelefoon worden ondersteund!  
 
Voor onze jaarlijkse collecteweek in november hebben we nog collectanten nodig in 
Odoorn! 
 
Dus daarom onze vraag: loopt u met ons mee? Elk uurtje helpt!  
Zo kunnen we samen de collecte tot een succes maken. Dus...bel ons 
 
Sabine Hofstra 06-4731034 
 
 

http://www.natuurwerkdag.nl/
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SCOUTING HUNZE-HIKERS 
 
Scouting Hunzehikers in Exloo op zoek naar nieuwe 
leden! Scouting Hunzehikers in Exloo heeft weer 
plaats voor nieuwe leden. Hou je van buiten spelen, 
hutten bouwen, vuurtje fikken, slapen in een tent, 
knutselen en ben je niet bang om vies te worden dan 
is scouting misschien wel iets voor jou! 
 
De vereniging heeft 3 verschillende leeftijdsgroepen. 
De welpen zijn jongens en meisjes van 7 tot 10 jaar, 
de scouts zijn jongens en meisjes van 10 tot 14 en  
de explorers zijn 14 jaar en ouder. Iedere week is er een bijeenkomst (opkomst) in 
ons gebouw in Exloo. En er zijn regelmatig kampen en andere scouting activiteiten. 
 
Bij de Hunzehikers mag je altijd vrijblijvend drie keer komen kijken of scouting iets 
voor jou is! Voor opgave of meer informatie kun je bellen of mailen met  
Geeske Bouwknegt, 0591-532397, geeskebouwknegt@hotmail.com of neem een 
kijkje op www.hunzehikers.nl 
 
 
 
COLLECTIE NIERSTICHTING 
 
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen 
dat mensen met een nierziekte in leven blijven, en écht 
kunnen leven. Ze richten zich op het voorkomen van 
nierschade. Het genezen van nierziekten. En het beter 
behandelen van nierfalen. Dat doen ze vanuit de  
overtuiging dat het altijd beter kan.  
 
Hiervoor is uiteraard veel geld nodig. Derhalve vond in de week van 16 tot en met 22 
september de jaarlijkse collecteweek van de Nierstichting plaats. In Odoorn hebben 
we met elkaar € 704,80 opgehaald. Een heel mooi bedrag!!! 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar gulle gift. En uiteraard ook  
Bijzonder veel dank aan alle collectanten. Zonder hen zou deze opbrengst niet  
mogelijk zijn geweest. 
 
Paulien Raven (Klijndijk) 
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BDB FYSIOTHERAPIE BORGER 

In het kader van onze gesprekken met 

onze adverteerders sprak ik zeer recent 

met Rob de Blois, van BdB fysiotherapie in 

Borger. Rob, als voormalige Odoorner bij 

velen van ons nog wel een goede oude 

bekende, en voor sommigen van ons ook 

een vertrouwde therapeut, is al jaren een 

vaste adverteerder met zijn bedrijf.  

Een fors aantal jaren geleden sprak ik hem ook al eens voor een interview. 

Ook toen zat de praktijk in het oude politiebureau in Borger, voorheen was dat een 

onderdeel van het gemeentehuis in Borger. Daarvoor was men gevestigd in de oude 

bibliotheek aan de Brinkstraat in Borger. De huisvesting op de huidige locatie heeft wel 

de langste tijd geduurd, de nieuwbouw van een nieuwe praktijk is in volle gang.  

Dat was vooral de aanleiding van dit gesprek. BdB staat overigens voor Jan Bouma en 

Rob de Blois, zij vormen al 19 jaar een maatschap. 

 

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 op hun beurt weer 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 a.s.  

Ik hoop dat u het allemaal nog enigszins kunt volgen, het begon mijn wel een klein 

beetje te duizelen na al deze wijzigingen in de opzet. 

In de nieuwbouw aan de Buinerstraat nummer 2, naast de Aldi en in de buurt van de 

derde rotonde in Borger vanaf de N34, zal vanaf ongeveer februari 2019 gewoon de 

gebruikelijke goede zorg worden verleend, dat gaat door al deze organisatorisch  

veranderingen beslist niet veranderen. Wél staat er dan een modern up tot date en 

licht gebouw, het huidige gebouw is wel een beetje deprimerend door een gebrek aan 

daglicht.  
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Het nieuwe gebouw krijgt een extra hoog middengedeelte, dat wordt de oefenzaal. 

Daar omheen worden de behandelkamers en andere ruimtes gerangschikt.  

Op de bijgaande foto of foto ’s is dat goed zichtbaar. De bouw is al in juni van dit jaar  

gestart, maar op donderdag 18 oktober is officieel de eerste steen gelegd.  

Daar zullen volle agenda ’s wel een rol in hebben gespeeld. Zoals gezegd is de  

planning dat het gebouw ongeveer februari van het volgende jaar in gebruik zal  

worden genomen. Dat Rob nog steeds een sterke band heeft met Odoorn blijkt  

alleen al uit het feit dat de herenfitness in onze gymzaal op dinsdag 16 oktober voor 

de 1.000 ste keer onder zijn leiding is gehouden. Deze fitness vindt iedere  

dinsdagavond plaats en uit ervaring weet ik nog dat het daarbij er fanatiek aan  

toegaat. Volgens Rob staat hij nog met één been in Odoorn en hij heeft ook nog een 

ruime klantenkring uit ons dorp. Hij woont trouwens sinds enige tijd in het Friese  

Donkerbroek (het is niet anders). Zijn huidige echtgenote heeft daar aan huis in een 

fraaie boerderij een praktijk. De praktijk BdB is een zogenaamde pluspraktijk, dat wil 

zeggen dat er zowel volgens de beroepsgroep als de verzekeraars wordt voldaan 

aan door dezen gestelde kwaliteitseisen op het gebied van scholing, organisatie,  

accommodatie als administratie. De accommodatie wordt daarbij natuurlijk ook nog 

fors verbeterd, dus het wordt alleen maar beter. Het zou in de toekomst zo maar zo 

ver kunnen komen dat praktijken die niet aan deze eisen kunnen voldoen, vergelijk 

het maar met ISO-certificaten, niet meer alle behandelingen mogen uitvoeren.  

Het geeft dus absoluut status aan de praktijk. Fysiotherapie is sinds een jaar of tien 

min of meer rechtstreeks toegankelijk, alleen voor langdurige behandeling van  

chronische aandoeningen is, om in aanmerking te komen voor een vergoeding van 

een zorgverzekeraar, een verwijzing nodig. Afhankelijk van het type verzekering 

maakt fysiotherapie overigens geen deel uit van het basispakket, hoewel daar  

misschien wel weer beweging in komt (beweging en fysiotherapie is trouwens wel 

een aardige combinatie).Ik hoop dat de verhuizing naar de nieuwe locatie tot volle 

tevredenheid zal verlopen en ik hoop er zo weinig mogelijk gebruik van te maken. 

Theo Zondag 
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GYMNASTIEKVERENIGING THOR 

De 1000ste les van de Heren fitness, dit alles ook al 1000 keer o.l.v. Rob de Blois! 

___________________________________________________________________ 

10 NOVEMBER IS DE DAG… 

 

Nog een paar weken en dan komen de 

kinderen weer met hun zelfgemaakte  

lampion door het dorp heen lopen voor 

snoep, snoep en nog eens snoep, met 

hier en daar een verdwaalde mandarijn. 

Sint Maarten… altijd een feest! 

 

Traditioneel is dit altijd op 11 november, 

maar dat valt dit jaar op een zondag.  

Vandaar dat u de kinderen dit jaar al 

een dag eerder op zaterdag 10  

november aan uw deur kunt verwachten. 
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ODOORN IN ACTIE VOOR VILLA JOEP 
(het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker) 

 
Dat olifantjes van Villa Joep niet alleen op 
de kerstmarkt verkocht kunnen worden, 
blijkt tijdens het Oringerweekend op  
9 september. Menig knuffel arm werd weer 
gevuld met zo'n zacht olifantje. 
Tevens konden Oringers tijdens de  
wandeling van ken uw dorp special een 
armbandje van Villa Joep kopen.  
Onze toppers van MK beats hebben voor 
Villa Joep gedanst. Bij de kraam zelf werd 
flink gegrabbeld en voor alle kinderen ging 
een mooie ballon mee naar huis.  

 
De totale opbrengst van deze dag bedraagt € 455,18. Bedankt, Boshof, Bistro La Finca 
en Steenge tentenverhuur voor jullie bijdrage aan deze geslaagde opbrengst. 
 
Nog even terugblikken op de voorgaande actie: 
In de maanden april/mei/juni van dit jaar konden mensen die hun lege flessen  
inleverden, hun tegoed bij de COOP Schippers supermarkt in Odoorn schenken aan 
Villa Joep. Aan het einde van de actie werd het totale bedrag verdubbeld door COOP. 
Ook de kinderen van Openbare Basisschool De Weiert deden massaal mee. 
In totaal werd met deze prachtige actie € 1.781,30 opgehaald!  
Wow, wat een mooi bedrag! 
 
De cheque aan Villa Joep is overhandigd op 5 september in het  
Prinses Maxima Centrum in Utrecht. 

https://www.facebook.com/schipperssupermarkt/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBLK_Vr3JvIiGY2uwgaHUccf10MsmPp4a476fJiJXvB4MfASbBTy_6oKapjKGIThCie006XAVLWbC-z_7yB5TNTq2C1C_BPotXXwm0rSDjsPTM5WlCDNOJd7KRn02tMNe_cOGs8MhXJndLjl6xjC4Ve1pSZdklbyvg57492kAkoNE5iGTXpJ
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NIEUWE INVULLING ACTIVITEITEN DORPSBELANGEN 
 
Zoals de naam al zegt zet de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn 
zich in voor de belangen van het dorp Odoorn.  
Daarnaast worden door de vereniging allerlei activiteiten  
georganiseerd, zoals onder andere het Oringer Weekend,  
4 mei dodenherdenking, Palmpasen en het Paasvuur.  
Een derde taak van de vereniging is beheer en onderhoud van de 
Bolderwagen, Somov schuur en de AED’s,  
 

Al een tijdje is de vereniging op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
Op dit moment nog bestaat het bestuur uit penningmeester Wim Zweers en de leden 
Albert Timmermans, Sabine Hofstra en Vera Kirchhoff. Een voorzitter ontbreekt en 
omdat Albert en Sabine in 2019 uit het bestuur stappen hoopt de vereniging zeer 
snel een voorzitter en enkele nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen. 
 
Om het bestuur enigszins te ontlasten is er een aantal jaren geleden een groep 
mensen benaderd om mee te denken over de invulling van het Oringer Weekend. 
Deze groep heeft  het weekend nieuw leven in geblazen  door het organiseren van 
de Oringer Landgames en een pubquiz. Ook de organisatie van het Paasvuur is 
overgegaan naar deze groep. Omdat deze opzet lijkt te werken is nu besloten de 
verschillende taken duidelijk te verdelen. Dorpsbelangen gaat zich vooral weer  
toeleggen op het opkomen voor de belangen van de Oringers. Bijvoorbeeld door in 
gesprek te gaan met de gemeente over allerhande zaken. Daarnaast blijft zij  
financieel verantwoordelijk voor de activiteiten, bolderwagen, AED’s en  
somovschuur. De organisatie van de dorpsactiviteiten wordt gedaan door zelfstandig 
handelende commissies.  
 
Door alle veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn er  
dingen niet goed gegaan. Zoals de vrijwilligers die ieder jaar trouw hebben geholpen 
en opeens niet meer benaderd werden. Daarvoor biedt Dorpsbelangen haar  
oprechte excuses aan. Vrijwilligers vormen de fundering onder het dorpsleven en 
worden zeker gewaardeerd!  
 
Wie zich wil inzetten voor het dorp en plaats wil nemen in het bestuur wordt van  
harte uitgenodigd zich te melden via info@dorpsbelangenodoorn.nl of neem contact 
op met één van de bestuursleden. 
Ook de mensen die op een andere manier de handen uit de mouwen willen steken 
kunnen zich hier melden. 
Want met z’n allen houden we het leefbaar en brengen we het dorp tot leven. 
 
Vereniging Voor Dorpsbelangen Odoorn 

mailto:info@dorpsbelangenodoorn.nl
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KERSTBOMEN BESTELLEN 
 
De kerstbomen voor de straten/buurten kunnen weer besteld worden. 
 
 

 

 

 

 

De kerstmarkt wordt dit jaar gehouden op dinsdag 11 december. 
De bestelde bomen (plus evt. het snoer) worden voor zaterdag 8 december in de 
straat/buurt afgeleverd. 

Op zaterdag 29 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 3 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 24e 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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                     Zoekt u een Fietsenmaker?? 

        Wist u dat u uw fiets kan laten repareren aan  

                     Sleedoorn 10 bij Chrisbikes. 

         Is uw fiets toe aan een onderhoudsbeurt of  

                moet er iets gerepareerd worden? 

           Neem dan contact op met Christiaan Bal 

                            (tel. 06-30123946) 

      Chrisbikes voor inkoop, verkoop & reparatie 

De winkel is open op donderdag 4 oktober t/m zaterdag 29 december  

Zie voor openingstijden hierboven. 
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UITBREIDING SPEELTUIN LANGHIETEN 2 FEESTELIJK GEOPEND!! 

Zaterdag 22 september was het feest in de speeltuin van Langhieten II.  
De speeltuin, waar veel gebruik van wordt gemaakt, is met de aanschaf van een 
aantal nieuwe toestellen peutervriendelijk gemaakt. Op deze burendag, werd tijdens 
een gezellige buurtborrel, de nieuwe speeltoestellen feestelijk onthuld. De speeltuin 
is uitgebreid met een speelhuisje, een (wip) lieveheersbeestje en een  
peuterschommelstoeltje. Tevens is de speeltuin weer opgehoogd met een lading 
vers zand. Na het kruien van heel wat kruiwagens vol zand, konden de buren  
genieten van een welverdiende borrel en hapje. Intussen probeerden de kinderen de 
nieuwe toestellen uit en hadden veel plezier op het springkussen. 

Dit project hebben we kunnen realiseren door een donatie van Rabobank  
Het Drentse Land, die dit soort initiatieven ondersteunt. We willen hen daar hartelijk 
voor bedanken. Ook dank aan de buren die een vrijwillige bijdrage hebben  
geleverd!! 
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PERSBERICHT 
Exloo, 27 september 2018 Boerenbrulof, vervening, boterbereiding en 
Pieter Bots in Spitwa(a)rk 

Het eerste artikel is van Harm Jan Lesschen over de boerenbruiloft van 
vroeger in Drenthe. Jacco Pranger schrijft over meester Pieter Bos.  
Marchinus Elting vertelt over het veenbedrijf in miniatuur van Ekke Bosch 
uit Valthermond. Een verhaal over het veenlandschap en de vervening.  
Van Jacob Westendorp het tweede deel over de boterbereiding in de veenkoloniën.  
De middenplaat is een foto uit 2e Exloërmond (1947) met daarop de toneelvereniging 
Oefening Baart Kunst in mooie toneelkleding. In Oderen verandert gaat het over de 

voormalige gereformeerde kerk in 2e Exloërmond. Tegenwoordig 
is als Odeon Cultuurhuis, in gebruik als muziekschool en als  
centrum voor culturele en maatschappelijke activiteiten.  
In Herkent u het nog? een foto van een grote groep  
inwoners, waarschijnlijk uit Odoorn. Jan Wierenga schrijft in  
Rondblik over de vraag die heel veel mensen intrigeert: waar  
komen we vandaan? In uit de krant gaat over de plannen met het 
dorp Odoorn in de jaren zestig van de vorige eeuw.  
De voorplaat is de molen van Valthe, die in 1925 werd  
afgebroken. 

De boerenbrulof in veurgaonde eeuwen  
Harm Jan Lesschen schrijft in het Drents over gebruiken 
rond een huwelijk en hoe een en ander vroeger ging. 
Een aantal is in de loop der tijd verdwenen. Een artikel 
dat gaat over van scharrelderij tot huusholdplanken met 
veel foto’s. De bruiloften dienden in Drenthe vroeger 
ook om de familiebanden aan te halen. Men stelde er 
een eer in om de gasten goed te onthalen met eten en  
drinken. Er moest lang over nagepraat worden.  
Het gevolg was dat de ene familie het nog beter wilde doen, dan de ander. 

Boterbereiding 
In het vorige nummer stond het eerste deel van de 
boterbereiding in de veenkoloniën. Tot 1900 werd 
het vlees en de melk nog vrijwel volledig handmatig 
op het eigen boerenbedrijf verwerkt. Deze keer over 
het karnproces, het verschil tussen het zomer- en 
winterproces, het kneden van de boter, maar ook 
over de melk van de geit, ook wel ‘arbeiderskoe’  
genoemd. 
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De vervening van de veenkoloniën 
Vanwege het 150-jarig bestaan van Valthermond werd het plan 
geopperd, achterin in Valthermond de vervening uit te beelden 
aan. Ekke Bosch richtte men het verzoek het thema  
‘De vervening’ uit te beelden. In dit artikel vertelt Ekke Bosch 
over de geschiedenis van de vervening in Valthermond. 

 

 

Hoofdmeester Pieter Bos 
Pieter is geboren in Valthermond. Zijn ouders 
hadden van 1906 tot 1912 een hotel aan het 
Zuiderdiep 558. Hij was (hoofd)meester aan 
verschillende openbare scholen  
(1e en 2e Exloërmond en Valthermond).  
Van hem een prachtige schoolfoto uit zijn tijd in 
1e Exloërmond. 

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                                                                                                         
                                                          

Gereformeerde kerk 

Oefening baart kunst 
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HISTORISCHE VERENIGING CARSPEL ODEREN 

Exloo, oktober 2018 

Schackmann over kolonisten, wezen, bedelaars, 

armoede en onzedelijkheid 

Woensdagavond 24 oktober vertelt de schrijver  

Wil Schackmann over het leven in de koloniën van Weldadigheid.  

Hij verdiepte zich in de koloniën van Weldadigheid en schreef drie  

indrukwekkende boeken: De Proefkolonie, De Bedelaarskolonie en 

De Kinderkolonie. Een lezing over een bizar hoofdstuk uit onze  

geschiedenis, die beeldend tot leven komt, met humor en oog voor 

detail.  

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis Valthe, Hoofdstraat 54 in Valthe.  

Schackmann vertelt over weeskinderen die een deel van hun jeugd doorbrengen in 

Veenhuizen, over kolonisten die in conflict komen met de strenge koloniale discipline 

rond zedelijkheid, werkzaamheid en properheid. En over geslachten die daar uit de 

zedenloosheid worden gehaald, waar zij door hun armoede in terecht waren  

gekomen. Succesvolle nazaten kenen wij nu, een van hen brengt het zelfs tot  

Tweede Kamervoorzitter.  

Armoede in Nederland  

In de 19e eeuw, tijdens en na de bezetting door Frankrijk, was er 

veel armoede in ons land. Bedelaars bevolkten de straten.  

Er moest iets gebeuren, maar de verzorgingsstaat bestond nog 

niet. De Maatschappij werd opgericht, nu 200 jaar geleden.  

Doel was om mensen gelegenheid te geven een eigen inkomen te 

laten verwerven. Frederiksoord werd gesticht en bedelaars werden 

in de Ommerschans te werk gesteld. 

Vierduizend wezen  

De Maatschappij van Weldadigheid wilde de armoede de wereld uithelpen.  

Vierhonderd verarmde gezinnen kwamen naar de nieuw gestichte koloniën  

Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord. De families kregen een huisje met 

een lapje land eromheen dat ze zelf gingen ontginnen. Daarna werd er een gesticht 

gebouwd bij Ommerschans, waar meer dan duizend bedelaars en landlopers werden 

opgevangen. In Veenhuizen kwamen drie gestichten, waar vierduizend  

weeskinderen en 500 gezinnen werden ondergebracht. 

Leden en gezinsleden van de leden van de vereniging hebben gratis toegang en niet 

leden kunnen de lezing bijwonen tegen een entree van € 5,00 per persoon. Zie ook 

www.hvcarspeloderen.nl 

Het bestuur HV Carspel Oderen 
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CURSUS OVER BEGRAAFPLAATSEN IN BORGER-ODOORN     

Op dinsdag 30 oktober start Landschapsbeheer  
Drenthe in de gemeente Borger-Odoorn met een  
cursus over het beheer van begraafplaatsen in  
Drenthe. De cursus wordt gegeven in het kader van 
het project Noordergraf, dat door de Rijksuniversiteit  

Groningen en Erfgoed Partners is ontwikkeld om 
handvatten te bieden voor het beheer van oude  
begraafplaatsen. De cursus is bedoeld voor mensen 
die meer kennis willen opdoen over het onderhouden 
en mogelijk restaureren van begraafplaatsen en zich 
willen inzetten op deze cultuurhistorische  

waardevolle plekken. De cursus in de gemeente  
Borger-Odoorn is de start van een serie in meerdere 
gemeenten. De cursus zal u inzicht geven in de  
geschiedenis van het begraven en de juridische  

aspecten van individuele graven. Een bezoek aan de begraafplaatsen behoort ook 
tot het programma. Ter plekke wordt gekeken wat bijzondere graven zijn. Hoe kan 

worden omgegaan met verval? Wat kan worden opgeknapt en wat niet? Hierin wordt 
ook gekeken naar de sfeer en het karakter van de begraafplaats. In het kader van 
het project Noordergraf worden handreikingen gegeven hoe deelnemers de graven  

kunnen inventariseren en waarderen. Deze inventarisatie wordt voor de gehele  
provincie gedaan en geeft een totaaloverzicht van de waardevolle graven in  
Drenthe. 

Waardevol groen 

Tijdens de cursus wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het groene deel van de 

begraafplaats. Vaak ligt er een ontwerp aan ten grondslag en staan er bijzondere 
bomen en/of struiken. Het ‘groen’ heeft een belangrijke bijdrage aan de  
cultuurhistorie en de sfeer ter plekke. Het is van belang deze onderdelen op de  
juiste manier te beheren en te onderhouden. De cursus bevat diverse,  
uiteenlopende onderdelen en biedt voor elk wat wils. 

Praktische informatie  
De cursus over begraafplaatsen bestaat uit 
drie theorieavonden (op de dinsdagen)  
startend op 30 oktober a.s. Daarnaast zijn er 
twee praktijkochtenden op de zaterdag.  
Wilt u deelnemen en u inzetten voor deze  
waardevolle cultuurhistorische elementen in de 
gemeente Borger-Odoorn? Geef u dan op 
via a.verbers@lbdrenthe.nl.  Na uw  
aanmelding ontvangt u de definitieve tijden en 
locaties. Er is plaats voor 25 deelnemers. 

mailto:a.verbers@lbdrenthe.nl
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EEN EIGEN ZWARTE PIET? 

Dat kan vanaf nu Je kunt namelijk je eigen favoriete piet 
adopteren! Als je een piet hebt geadopteerd is het niet zo 
dat deze piet in huis neemt zodra hij of zij voet aan wal zet 
in Nederland. Maar wat krijg je dan wel? 

Jouw favoriete piet zal jou een kaartje sturen, als bedankje maar hij zal ook je  
verjaardag niet vergeten. Hoe is dat! Gaaf hé. Voor maar €12,50 kun je een piet 
adopteren. En met dit bedrag steun je stichting Sinterklaas Emmen.  
Wil je meer info over adopteer een piet? Kijk dan op de website;  
www.stinterklaas-emmen.nl of stuur een mail naar  
adopteereenpiet@sinterklaas-emmen.nl of ga naar onze facebook pagina, daar vind 
je ook een adoptie formulier. 

Ja! Ik adopteer een (of meerdere) Piet(en) en ga akkoord met de betaling van 
€12,50 per Piet. 

Voornaam kind:……………………………………………………………………………….  
Achternaam: ………………………………………………………………………………….  
Adres: ………………………………………………………………………..……………….. 
Postcode en Woonplaats: ………………………………………………………………….. 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………...  
E-mailadres: ………………………………………………………………………………….  
 
Ja, ik ga akkoord met het ontvangen van mail van de stichting Sinterklaas Emmen. 
Ik adopteer de volgende Piet(en) * Kluspiet * Postpiet *Politiepiet * Kapiteinpiet * 
Hoofdpiet * Mooie Piet * Bella *  
Anders namelijk:…………………………………………………………... 
 
Ik maak €12,50 per Piet over op IBAN: NL09 RABO 0134 4960 19 t.n.v. Stichting 
Sinterklaas Emmen o.v.v. ‘Adopteer een piet’ en voor- achternaam adoptant. 
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LEZEN EN VOORLEZEN (124)  

Nav. CARRY SLEE, Juf Braaksel en de magische ring, 
Amsterdam 2018 

EEN TOVERRING ALS NUTTIG HULPMIDDEL 

A)Carry Slee kent iedereen.  
Ze is een Amsterdamse bekende Nederlander van bijna 
70 jaar. Ze schrijft al sinds 1989 voor kinderen, jongeren 
en volwassenen. Sommige boeken zijn verfilmd. Ze heeft 
veel lezers. Met bovenstaand boek begint ze een  
nieuwe serie die ze opdraagt aan haar oudste kleinzoon 
Florian. Een kinderboek voor 8 –plussers. 

B)Verhaallijn  
1) In dit eerste verhaal staan Lotte en Thijs uit groep zes centraal, eigenlijk Lotte. Zij 
vooral krijgt te maken met  
enkele hindernissen. Zij verloor haar vader (ernstige ziekte) en heeft nu te maken 
met Fred die heel anders is dan hij zich voordoet; Lotte zadelt hij op met een raar 
baantje, dat zal blijken. Dan is er de school met de aardige juf Evi, maar dan komt 
het nieuwe hoofd van de school juf Brakel die al snel de bijnaam Braaksel krijgt.  
Ze is heel star en streng en zelfs gemeen. School staat onder zware druk. Dan is er 
haar vriendje Thijs met wie ze een vlot bouwt en met wie ze haar gevoelens moet 
leren delen. En tenslotte is er het hondje Max die ze NOOIT wil kwijtraken. Met al 
deze ‘figuren’ trekt Lotte op in voor-en tegenspoed. 
 
2) Een bijzondere rol speelt de toverring van juf Evi die ze van haar vader kreeg en 
die dingen (tijdelijk) kan laten verdwijnen. Zonder die ring zou het misschien ook wel 
gaan maar zo’n magische ring is heel nuttig binnen en buiten de school. 

C) Het boek is spannend en met vaart geschreven en als je eraan begint wil je  
het waarschijnlijk direct uitlezen. De tekeningen van Iris Boter zijn prachtig. 
Leuk is dat je lid kunt worden van de Juf Braaksel club, via internet. Ik vind: 
CARRY SLEE DOET NOG STEEDS MEE! 

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS  
BIBLIOTHEEKNIEUWS oktober/november 2018 

Expositie werken van Hillie Wiekema 
In de maanden november en december is er in de 
Bibliotheek Odoorn een expositie van werk van Hillie Wiekema. 

Tabletcafé 
Maandag 29 oktober is het Tablet Café in de Bibliotheek weer geopend van 14.00 
een 15.30 uur. In het Tablet Café kunt u op een ongedwongen manier elkaar  
ontmoeten en in gezellige sfeer ontdekken wat een geweldig communicatiemiddel de 
tablet is. Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is een ervaren  
docent van de STOA aanwezig, die u leuke en handige tips kan geven of u wegwijs 
kan maken om nog meer uit uw tablet te halen. Ook voor vragen en tips rond pc,  
laptop en smartphone kunt u hier terecht. Bezoek van het Tablet Café is gratis en de 
koffie staat voor u klaar. Doe mee, u bent van harte welkom! 

Nederland Leest 
Op 1 november start de campagne Nederland leest met dit jaar een thema om je  
vingers bij af te likken….. Voedsel. Nederland leest is dit jaar Nederland Eet!  
Bibliotheekleden en bezoekers ontvangen in november een exclusief voor de  
bibliotheek geschreven geschenkboek vol sappige verhalen, verfrissende passages 
en een zoete afsluiter. Zolang de voorraad strekt. 
De bibliotheken Borger-Odoorn nodigen je van harte uit voor de slotavond op  
donderdag 29 november in de bibliotheek Odoorn. Drie gedreven ondernemers  
vertellen over hun bedrijf, laten je proeven én gaan in gesprek over gezonde,  
verantwoorde voeding. Sandra Thomas runt haar praktijk voor Natuurvoeding en 
massage. Marc Haan is kok en eigenaar van natuurvoedingswinkel De Ieme in  
Borger. Eugénie Brenda staat mede aan het roer van natuurslagerij De Woeste 
Grond.  Het menu van deze avond wordt geserveerd door liefhebber van lekker én 
gezond eten, Anke Pepping. Noteer alvast: Kom ontmoeten, ontdekken én proeven 
op donderdag 29 november in bibliotheek Odoorn. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 
19.30 uur. Welkom! 

Boekstart Voorleesuurtje 
Maandag 19 november van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met 
hun ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de 
bibliotheek. Margriet en Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de  
dreumesjes en hun ouders of oppas. De toegang is gratis. 

Vrolijke Pietenmiddag 
Woensdag 22 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. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 
 
 

 

Station Exloo, 1913 

Met dank aan Roelof Hoving 


