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30e jaargang no. 1 

September 2017 

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   1 oktober   GEEN DIENST 
 
Zondag   8 oktober   10.00 uur      Ds. Menso Rappolt  
 
Zondag 15 oktober   GEEN DIENST 
 
Zondag 22 oktober   GEEN DIENST 
 
Zondag 29 oktober    Valthermond  (Paasbergen) 
 
DORPSAGENDA 
 
Zaterdag     16 oktober voor 08.00 uur Oud papier aan de straat 
 
Woensdag   11 oktober       19.45 uur     Vrouwen van Nu, Gezamenlijke avond  
       met Odoornerveen. Film Henk Bos en  
       Janetta Veenhoven, De Groene Horizon 
 
Zaterdag      14 oktober         20.00 uur Compas Voices Kerk Odoorn 
  
Woensdag  25 oktober  19.30 uur     Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
De zomervakantie is weer voorbij. De kinderen gaan alweer een paar weken naar 
school en iedereen zal zijn reguliere gang van zaken weer oppakken. Gebeurd met 
luieren en genieten van het (niet altijd) mooie weer. Hoewel het afgelopen weekend 
toch echt heerlijk was! 
 
Datzelfde geldt ook voor onze dorpskrant. Een nieuw  
seizoen is aangebroken, dus we kunnen er met z’n allen 
weer tegenaan. Dit jaar mogen wij onze 30e jaargang  
vieren. Al vele jaren met veel plezier verzorgd door de vele 
vrijwilligers die onze redactie in de loop der tijd rijk is  
geweest. En we hopen nog vele jaren door te kunnen gaan. 
 
Dan nog even een melding van persoonlijke aard.  
Misschien niet geheel gebruikelijk op deze plaats, maar het 
moet mij toch even van het hart. Dit jaar heb ik tijdens het 
Oringer weekend meegedaan aan de Schippersrun. En 
hoewel mijn eindtijd anders doet vermoeden moet u het 
toch met mij eens zijn dat ik zeer snel was. Zelfs de  
fotograaf had moeite om mijn snelheid juist in te schatten. 
 
Harald Fluks 

___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 25 oktober 
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 17 oktober 
 
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 
 
24 september, Nilla Roos de Ridder, dochter van Mark de Ridder en Inez Klaar 
 
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 
 
Anna Lyticus 

Het valt niet mee om mij als vrouw te handhaven in mijn door mannen gedomineerd 
gezin. Zeker wanneer het over voetbal gaat tel ik niet mee. Terwijl ik toch best wat 
weet van voetbal en de competitie ook redelijk volg. Als begin twintiger bracht ik zelfs 
met vriendin I. de lokale FC regelmatig een bezoekje. En zoals het een goede  
supporter betaamt sprongen wij op zodra er gescoord werd om uit volle borst het  
clublied mee te zingen. 

Op zaterdagavond gingen wij pas naar het café nadat we voetbal hadden gezien op tv, 
we wilden er niets van missen. Gek genoeg geeft dit mij geen enkel aanzien binnen 
mijn gezin. Waar wederhelft vroeger nog bewonderend mijn kant opkeek wanneer ik 
mij uitliet over de gespeelde competitieronde vang ik tegenwoordig bot. Vooral junior 1 
en 2 bespreken het spelletje slechts met hun vader en bekijken mij vol minachting als 
ik het woord voetbal alleen al in de mond neem. 

Laatst zaten we samen in de kamer, de tv stond aan er was voetbal op. De sfeer was 
goed, er stond een hapje en een drankje op tafel en zelfs over het spel viel geen  
onvertogen woord. Toen werd ik echter  
overmoedig. Ik begon mee te praten met de 
heren. En bij een gemiste penalty durfde ik op 
te merken dat deze zeer slecht was  
ingeschoten. 

Junior 1 en 2 keken eerst naar elkaar, toen naar 
wederhelft en barstten vervolgens in  
hoongelach uit. “Ze wil ook meepraten hoor!” 
hoonde 1 naar 2. “Ja” beaamde 2, “ze denkt dat 
ze er verstand van heeft”. Vernietigend keek ik 
naar wederhelft die zich wijselijk stil hield.  
Dat was verstandig van hem. Ik denk dat ik de 
komende wedstrijd van junior 1 en 2 ook maar 
eens oversla als supporter, dat zal ze leren! 

Bianca 
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 INTERIM HAAN 

Het zal u niet ontgaan zijn dat het haantje van de 
kerktoren enige tijd afwezig is  geweest.  
Het vergulden van het dier nam enige tijd in  
beslag. 

In deze afwezigheidsperiode werd de redactie 
attent gemaakt op een 'interim-haan' die werd 
waargenomen, in de vorm van een ooievaar.  
Zie foto. 

Met dank aan de fotograaf Josh Hassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
EVEN VOORSTELLEN 
  

  Mijn naam is Hettie Klein en ik woon in de   
 Kamperfoeliestraat. Ik ben al zo'n jaar of vijf betrokken bij   
 de dorpskrant van Odoorn. 
 Vanaf het moment namelijk dat de website van Oes Dorp   
 de lucht inging in november 2012, houd ik de website bij.  
 In februari 2013 heeft u al een interview in Oes Dorp over   
 mij kunnen lezen. 
 
 Onlangs is mij vanuit de redactie gevraagd of ik het boekje   
 digitaal in elkaar wil zetten. Omdat de computer mij niet   
 vreemd is, heb ik daarin toe gestemd. Sindsdien maak ik 
deel uit van de redactie en woon ik dus ook de   
vergaderingen bij. Ik hoop nog vele malen een mooi boekje 
voor u samen te stellen. 

 

Hettie 
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DRENTSE WANDEL 4-DAAGSE ZOEKT SECRETARIS 

De zomervakantie is voorbij en alle verenigingen zijn weer 
begonnen.  

Bij de Drentse Wandel 4-daagse zijn wij inmiddels druk  
bezig met de  voorbereidingen voor de 30e editie van de 
vierdaagse en de 20e editie van de jeugdvierdaagse. De Drentse Wandel 4-daagse 
start ieder jaar op Hemelvaartsdag in Odoorn.  
Vier dagen lang wordt er gewandeld in de prachtige, afwisselende omgeving.  
Er kan gekozen worden voor verschillende afstanden (10, 20, 30, 40 km).  
Als extra afstand i.v.m. met het jubileum wordt er dit jaar ook dagelijks een route van 
15 km uitgezet. Op de woensdagavond voor Hemelvaart start de Kennedymars van 80 
km. Bij binnenkomst is er een gezellige nazit met live muziek. 

Wij proberen hier elk jaar, maar zeker in dit jubileumjaar een mooi feest van te maken. 
Om ons daarbij te helpen zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die binnen ons bestuur 
de rol van secretaris op zich wil nemen. 

Als secretaris bent u de eerste contactpersoon voor vragen die binnenkomen via email 
en telefoon. Ook het contact met de gemeente Borger-Odoorn over bijvoorbeeld  
vergunningen hoort hierbij. Daarnaast zorgt u voor de deelnemersadministratie,  
in samenwerking met de penningmeester. 

De werkzaamheden concentreren zich voornamelijk in de periode van 2 maanden voor 
en 2 maanden na Hemelvaart. De secretaris is lid van het bestuur. Dit bestuur  
vergadert 10 x per jaar op woensdagavond. Het huidige bestuur, bestaand uit  
8 personen, is al geruime tijd in dezelfde samenstelling bij elkaar en kan u in de 
beginperiode goed inwerken. 

Heeft u interesse in deze functie en woont u in Odoorn of omgeving, stuurt u dan een 
bericht naar Corry Brans, info@dw4d.nl.  
 
Voor meer informatie over de vierdaagse kunt u ook onze website bezoeken: 
www.dw4d.nl of bellen: 0591-512345. 
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HEREN VAN ODEREN 13-14-15 EN 16 JULI 2017 
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PODIUM ODOORN: COMPAS VOICES 
 
Compas Voices is een enthousiast vrouwen (pop)
koor bestaande uit 45 vrouwen uit  
Emmer-Compascuum e.o.. Zij repeteren elke  
dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in De Deele in 
bovengenoemde plaats. Compas Voices is  
voortgekomen uit het vroegere SDAP-koor, later 
"Ontwaakt" genoemd. Daarna heette het een korte 
tijd "Dameskoor Emmer-Compascuum" en sinds een aantal jaren "Compas Voices".  
 
Het koor staat onder leiding van dirigente Anja Lankamp. Zij komt uit Fleringen en is 
zangdocente/dirigente en reisleidster bij opera- en concertreizen. Voor meer  
informatie over Anja zie www.anjalankamp.nl. 
 
De muzikale begeleiding is in handen van pianiste Ynke Bron. Het koor zingt drie- en 
vierstemmige (pop)muziek en heeft een heel breed repertoire: van Queen tot  
Ramses Shaffy. De dames treden hiermee meerdere keren per jaar op. 19 februari 
2018 bestaat het koor 100 jaar! 
 
U kunt dit veelzijdige koor beluisteren op 
Zaterdag 14 oktober 2017  
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 € 6,50. Kaarten kunnen besteld worden via de website 
www.sokc.nl, via de mail h.klein@sokc.nl of in de voorverkoop worden afgehaald bij 
drogist SIMA, Exloerweg 9a. 7873 BW Odoorn. 
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8, 9 EN 10 SEPTEMBER ORINGER WEEKEND 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO 

De muzieklessen gaan weer beginnen! 

Odo start weer met AMV-lessen voor kinderen 
vanaf 7 jaar. Op speelse wijze leren zij muziek 
maken, met behulp van o.a. de blokfluit en  
diverse percussie-instrumenten. Tijdens de  
lessen ontwikkelen ze zo hun gevoel voor maat 
en ritme, hun gehoor en (muzikaal) geheugen. 
Ook leren ze noten lezen. 

Aan het eind van het jaar doen de kinderen mee aan een concert van Odo en kunnen 
ze laten horen wat ze hebben geleerd. Daarna kunnen de kinderen een instrument 
uitkiezen waar ze verder mee willen lessen. 

De lessen worden gegeven op donderdagmiddag door Ingrid van der Klei in  
‘t Klankholt, gebouw van Muziekvereniging Odo, Hammeersweg 21 in Odoorn. 

Opgave via muziekverenigingodo.nl/amv 

Verder kun je bij Odo ook terecht voor muzieklessen in: 

- Dwarsfluit 

- Klarinet 

- Saxofoon 

- Hoorn 

- Trompet  
 
Meer informatie: www.muziekverenigingodo.nl/muziekschool-odo 
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D.E.T. TURNEN 
 

Verkoop droge worsten 

Ook dit jaar willen we u kennis laten maken met onze 
turnsters en de droge worsten van de COOP. Mocht u 
niet weten wat DET is? DET zijn turnsters uit Odoorn, 
Valthe, Klijndijk en Exloo.  

 
De DET turnsters trainen onder leiding van gediplomeer-

de trainsters op  
vrijdagmiddag/avond en zondagmorgen. Door het intensieve trainen bereiken de 
meiden een zodanig niveau dat ze zowel aan onderlinge als KNGU district  
wedstrijden mee kunnen doen. 

Om het turnen te kunnen behouden verkopen we huis aan huis droge worsten. 
VRIJDAGAVOND 20 OKTOBER 2016 
We hopen dat u door het kopen van een of meerdere worsten een bijdrage wilt  
leveren aan DET. 

Namens bestuur, leiding en turnsters alvast dank voor uw bijdrage. 
 

___________________________________________________________________ 

SPIEREN VOOR SPIEREN 
 
Deze landelijke actie vindt navolging in Odoorn:  
ten bate van Spieren voor Spieren wordt bij het  
verzetten van de klok van zomer- naar wintertijd, een  
Challenge georganiseerd in 't Klankholt.  
Met de Schaopendansers wordt in de nacht van  
28 op 29 oktober van 2 tot 3 uur 's nachts gedanst en 
de bedoeling is dat het publiek meedoet én geld  
doneert voor dit goede doel. 
 
In het oktobernummer leest u hierover meer.  
 

 



14 

 

HET HAANTJE IS TERUG 
 
Op vrijdagmiddag 22 september 2017 is het 

haantje teruggeplaatst op onze kerktoren.   

Het was u vast wel opgevallen dat er iets miste 

op de kerktoren tijdens de grote schilderbeurt van 

de toren, het haantje en wat daarbij hoort is door 

een gespecialiseerd bedrijf weer helemaal 

schoongemaakt en verguld. Dat is mogelijk  

gemaakt door een financiële bijdrage van  

Podium Odoorn (de SOKC) uit de opbrengsten van de donaties en de culturele  

activiteiten in onze kerk. Er is wel een poosje een tijdelijke vervanger geweest in de 

vorm van een ooievaar, maar dat kan natuurlijk niet tippen aan ons eigen haantje. 

 

Het haantje is nu weer terug en staat prachtig 

te glanzen door zijn nieuwe laagje bladgoud. 

Met gevaar voor eigen leven heeft  

ondergetekende met vakkundige  

ondersteuning het haantje teruggeplaatst  

tijdens een gezellige bijeenkomst in en bij de 

kerk. Door Menso Rappoldt, volgens eigen 

zeggen ook voor 10 % dominee te Odoorn, 

werd een toelichting gegeven op de betekenis 

van een haan op de christelijke kerken.  

Daarbij is met name het Bijbelse verhaal over 

Petrus en de haan die 3 keer kraaide van grote betekenis. Het gaat er kort gezegd 

om of we stilstaan bij onze eigen  

verantwoordelijkheden op momenten waarbij we voor belangrijke keuzes staan.  

Kiezen we dan voor ons eigen hachie of voor grotere 

verantwoordelijkheden en/of gemaakte afspraken. 

Helene Westerik, pastoraal medewerker in Odoorn, vulde 

dit aan met een verhaal over kippen, de haan en de zon, 

met als slotconclusie dat de zon niet door de haan  

opgaat, de zon gaat ook uit zichzelf wel op.  

De kippen gingen nog wel van die veronderstelling uit. 

 

Zo werd het een gezellige en leerzame middag. 

 
Theo Zondag 
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KINDEROPVANG PERLEI HEEFT WEER EEN TOP  
ZOMERVAKANTIE ACHTER DE RUG. 
 
Het was eindelijk vakantie! Tijd voor leuke activiteiten op de  
buitenschoolseopvang(BSO) en het kinderdagverblijf(KDV).  
 

Zo hebben we met de kinderen van de BSO op een echte camping gekampeerd. 
‘Dagkamperen’, dus zonder overnachting, wat een aantal kinderen erg jammer  
vonden. Zo leuk was de sfeer! De kinderen hebben op de camping  
geknutseld, spelletjes gespeeld, samen patat gegeten etc. Het echte camping leven, 
samen onder de tent schuilen als het regent. Ook de kinderen van het KDV zijn nog 
langs geweest op de camping, super gezellig! Ook zijn we met de kinderen naar ver-
schillende speeltuinen geweest, zelfs 1 waar ze een 
springkussen hadden en schommels en een hele grote 
zandbak. Het uitstapje naar De Drentse Koe was ook goed 
geslaagd. De kinderen kunnen zich hier helemaal uitleven, 
wat een speelplezier. De kinderen  
konden op trekkertjes rijden, op luchtkussens springen, 
binnen klauteren en o.a. in de glow in the dark kelder. Wij 
hadden ook veel geluk met het weer, het was prachtig 
weer en de kinderen konden zich daarom ook prima  
vermaken in de hal met waterplezier. 
 
We zijn ook een dag naar Norg geweest, hier zijn leuke 
wandelpaden in het bos. Op het pad kom je steeds weer 
iets tegen, zoals een schommel, een blote voeten pad, 
een mega grote stoel, boomstammetjes waar je overheen 
kunt lopen etc. erg  
interactief. Ook zijn we in Norg naar het laarzenpad geweest, hier krijgen de  
kinderen aan het begin een knapzak met daarin een potje en een waterdiertjes kaart 
en ze krijgen schepnet en een emmer. Hiermee kunnen ze in een sloot waterdiertjes 
vangen en herkennen. Leerzaam en leuk. Kortom, we hebben weer heel wat beleefd 
in de zomervakantie met de kids van de  BSO en het KDV van Perlei.  
Wij vonden het erg gezellig! 
 

Nu de vakantie weer voorbij zijn we alweer met een nieuw  
thema begonnen, ons thema is: 112, politie, brandweer en  
ambulance. Ben je nieuwsgierig? Kom gerust een keertje bij 
ons kijken! 
 
Groetjes kinderopvang Perlei (Odoorn, de Goorns 28,  
tel: 0599-637332) 
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DERTIG JAAR OES DORP, de jonge reporter  
 
Voor het dertigste jaar ploft deze dorpskrant bij u op de mat. Al vele vrijwilligers  
hebben door de jaren heen met veel inzet er voor gezorgd dat de dorpskrant 10  
maanden per jaar bij u verschijnt. De redactie is door de jaren heen steeds bezet met  
enthousiaste redactie leden. Met veel plezier en inzet doet de redactie steeds weer 
haar werk. Maar ook hier geldt; “de jeugd heeft de toekomst”. Vandaar dat we naar 
aanleiding van deze dertigste jaargang de jeugd hebben uitgenodigd om in de krant 
hun stukje te schrijven. De leerlingen van groep 8 van de obs de Weiert mogen een 

eigen stukje schrijven met als centraal thema; Odoorn. Dit 
onder het kopje; “de jonge reporter”. Hoe beleven zij 
Odoorn of wat doen ze in ons dorp? Alles mag en zo krijgt 
de jeugd een kans om ons te laten lezen hoe zij tegen 
Odoorn aan kijken. De eerst stukjes kwamen al snel bin-
nen. En wat een verhalen! In 1 woord geweldig! Ik ben er 
nu al gerust op de dorpskrant met deze jeugd nog lang 
kan bestaan. Al vast alle  kinderen van groep 8 bedankt 

voor jullie inzet en we kijken er naar uit al jullie verhalen te lezen.  
 
Bert van der Lit 
 
Ik over 70 jaar:  
 
Dan woon ik in de Paasbergen. Ik zit een beetje in mijn stoel te schommelen en in 
ons dorpskrantje “Oes Dorp” te bladeren. Ik weet nog dat die er vroeger ook al was. 
Er wordt op de deur geklopt, er komt een computerstem van achter de deur vandaan 
die wat mompelt. Het is zo’n “’dienstrobot’’, nou ik vind het maar niets .  
Vroeger waren er tenminste nog echte verpleegsters. Ik klik op een knopje om de 
deur te openen. De deur gaat als een razende open en de robot rolt naar binnen, hij 
heeft voorop een bakje met foto’s. Ik pak de foto’s en kijk er naar. Ik zie dat mijn 
vriendinnen van vroeger en ik er op staan. Ja toen had ik nog een mooi huidje. Als ik 
me goed herinner was dat op schoolreis met groep 7,8 op OBS de Weiert.  
Ik kijk er nog even naar en ik dommel met een glimlach in slaap.  
Anne-Wil  
 
We zijn geboren in Klijndijk en we zaten daar ook op school, tot de school dicht ging 
wegens “kinderen te kort” en we zijn daarna naar de school in Odoorn gegaan.  
Hier is het nu ook leuk. Er is een groot plein en een klein plein. Het grote plein heeft 
een pannakooi en een klimrek en een pingpongtafel en een rekstok en grote ronde 
stenen en het kleine plein heeft een zandbak en heel veel ander speelgoed,  
zoals schepjes, auto’s en ook een klimrek en een glijbaan en ook grote stenen. 
Nog 1 jaar en dan gaan we naar klas 1 van het Voortgezet Onderwijs. We gaan dan 
op de fiets naar school toe. Voor ons is Emmen dichterbij dan voor de kinderen die in 
Odoorn wonen.  
Roy en Jelle  
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MIJN ODOORN  
 
Ik woon nog niet mijn hele leven in Odoorn, ik ben namelijk in Assen geboren.  
Toen Jarno (mijn tweelingbroer) en ik anderhalf jaar oud waren, verhuisden we naar 
het rustige Odoorn. Anjelierstraat nummer vier. We hebben nog een foto van toen we 
in de verhuisdoos zaten! Toen Jarno en ik vijf of zes waren hadden we van die kleine 
loopfietsjes, we zeiden tegen mama dat we naar de “sloot” gingen, maar eigenlijk 
bedoelden we: wij gaan even Odoorn verkennen! We zijn een heel sukkeleind door 
Odoorn gelopen, zonder dat mama en papa het wisten, maar zoals de Oringers  
zouden zeggen; “Zorgen moet je doen, niet maken!” Ik zal maar niet vertellen hoe het 
is afgelopen…Of mijn eerste keer SIVO, ik vond het geweldig! Ik had toen dat  
afgelopen Sinterklaasfeest zo’n Spaans salsajurkje gekregen, ik liep er echt de hele 
dag mee rond, óók op het SIVO-terrein! We gingen vroeger ook heel vaak naar de 
Eendenkuil met oud brood, zo schattig! En nu zit ik in groep 7- als je dit leest in groep 
8- en vind ik Odoorn nog net zo mooi als 10 jaar geleden…  
Lieke  
 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

BREILES 

Altijd al breiles willen volgen? Wij ook, en er is nog plek voor een aantal anderen!  

Kom bij de Breimutsen, vanaf 16 oktober a.s., elke maandag van 

14-16 uur voor € 5,=. Leer ontspannen de beginselen en gaan-

deweg de kneepjes van deze mooie hobby. Vrouw of man, ie-

dereen is welkom en instappen kan wekelijks.  

 

Waar: bij ‘Glas van Cramer’, Eendenkuil 1 (ingang Dilweg). 

Aanmelden en/of vragen bij Conny: connyvander-

bent@gmail.com 
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DE STOOF, CRISIS IN HET VEEN, HERINNERINGEN, NOGMAALS FAMILIE 
BEBING(HE) EN LIJSTERS VANGEN 
 
Spitwa(a)rk begint met een artikel over de stoof en de Exloër jaren van  
kunstenares Johanna Metelerkamp. Zij was een kunstenares die in de eerste helft 
van de 20e eeuw regelmatig in Drenthe verbleef. Een intrigerend verhaal dankzij 
een stoof. Jacob Westendorp schreef een artikel over een bijzondere tijd in de  
verveningsgeschiedenis, de crisistijd, van Valthermond. Van de in 2016 overleden 
Henk Polling uit Exloo is er een gedicht met als titel Herinneringen (aan Exloo). 
Van Jaap Huizing schreef een aanvulling op de historie van de familie Bebinghe. 
Henk Luning behandelt de lijstervangst die in vroeger tijden hoogtij vierde.  
Ook Odoorn. De lijster werd beschouwd als een speciale lekkernij. 
 
In de rubriek Herkent u het nog? een foto van een vrouwenvereniging uit Odoorn 
en/of Klijndijk. De Middenplaat toont vier generaties Van Dijk op Boermastreek. 
Rondblik van Jan Wierenga gaat over zijn boekenkast. In Oderen verandert is de 
Hoofdstraat van Odoorn rond 1910 onderwerp. In Uit de Krant gaat het over de 
opening van de rietmeubelfabriek in 2e Exloërmond. De voorplaat toont de eerste 
openbare lagere school van Valthe. De stoof en de Exloër jaren van Johanna  
Metelerkamp In de hoek van de kamer van de auteur Roel Sanders staat een oude 
stoof. Johanna Elisabeth Metelerkamp was een kunstenares die in de eerste helft 
van de 20e eeuw regelmatig in Drenthe verbleef. De stoof heeft waarschijnlijk de 
voeten van Johanna verwarmd. 
 
Crisis in het veen 
In de verveningsgeschiedenis van de Valthervenen van 1850 tot 1950, waren er 
twee zeer moeilijke decennia: de periode 1880 tot 1890 en de periode 1920 tot 
1930. Dit artikel heeft betrekking op de eerste crisisperiode, de jaren tachtig van 
de 19e eeuw. Een tijd waarin veel bewoners in armoede leefden en stakingen 
voorkwamen. 
 
Herinneringen 
Henk Polling woonde vrijwel zijn hele leven in de boerderij naast het gemeentehuis 
aan de Hoofdstraat in Exloo. Hij had hij als hobby tekenen en het schrijven van 
gedichten, Herinneringen aan Exloo is één van zijn gedichten. 
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Nogmaals de familie Bebing(he) 
In Spitwa(a)rk 2017/2 werd aandacht besteed aan de familie Bebing
(he).Familieonderzoek in de gemeente Odoorn wordt zeer bemoeilijkt, doordat 
doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 in het archief in Assen ontbreken. 
Jaap Huizing, zond de redactie een aanvulling op de historie van die familie: lijster 
vangen. Onze voorouders profiteerden in vroeger eeuwen van de grote  
vogelrijkdom. In het voorjaar zochten ze de eieren. Van aalscholver, reiger en kwak 
werden de grote nestjongen geschud en geconsumeerd. In de herfst kwamen de 
vogelaars in actie met alle mogelijke vanginstallaties. In streken met veel  
kreupelhout legde men zich toe op het strikken van lijsters. De lijster werd  
beschouwd als een speciale lekkernij. In de vroegere gemeente Odoorn was dat 
niet anders. 
 
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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FILMAVOND  

Musical de Opgejaagden Valthe 

  

  

  

  

  

  

  

  

Woensdag avond 18 oktober  
Zal de musical “De Opgejaagden” vertoond worden op groot scherm.  
In 2013 heeft de musicalgroep Odoorn een fantastisch spektakel met lovende  
reacties op de planken gezet. Daar het in een mum van tijd uitverkocht was,  
konden vele dorpsgenoten dit niet meemaken. Valthe 800 jaar biedt u de kans om 
gezamenlijk terug te gaan in de tijd. Het verhaal is Valthe, hoort bij Valthe en kent 
heel Valthe dus geef u op voor deze avond. De film zal op groot scherm te zien zijn. 
Zaal open om 19:00 uur. Start 19:30. Let wel het is een 3 uur durend schouwspel.  
 
Opgeven middels 800jaarvalthe@gmail.com of bel naar ons  
Dorpshuis 0591 512550  
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KUNST IN ODOORN 

 

 

 

 

 

 

 
De zomertentoonstelling in de kerk, met schilderijen, keramiek en textiel, werd goed 
bezocht en is dan ook een succes te noemen. 

Eind juli werd de tentoonstelling beëindigd en waren de muren van de kerk weer 
maagdelijk wit. Begin september is daar verandering in gekomen. Diverse (amateur)
kunstenaars uit Odoorn en omstreken 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. Beslist de moeite waard. 

In het tweede weekend van oktober is er ook volop kunst te bekijken tijdens de open 
atelierroute van het KunstKollektief Borger-Odoorn (KKBO). De route loopt door de 
hele gemeente. In Odoorn zelf is werk te bekijken van 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. 
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 PUZZEL 
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 BIJ DE EENDJES  
 
September, en de regen komt met bakken uit de lucht. In het algemeen niet bijzonder 
natuurlijk, hoewel de meeste mensen waarschijnlijk wat moeite hebben om te  
schakelen naar een nieuw seizoen; voor mij is het ook altijd een terugkerende  
uitdaging geweest mijn hoofd naar het nieuwe jaargetijde te zetten. Verbazend genoeg 
deert het me nu weinig want ik krijg regelmatig niet goed mee van welk weertype we 
mogen genieten- tenzij mijn moeder aan komt waaien ; die meldt consequent hoe de 
toestand buiten is, voordat ze zich als een wervelwind op de een of andere klus stort. 
Waar we haar ontzettend dankbaar voor zijn, maar dat terzijde- zoals ze dat ook het 
liefst heeft. Ik ken niemand die zó hard kan werken en daar nog steeds plezier in heeft.  
 
Ondertussen breng ik een deel van mijn dagen volkomen tevreden door tussen  
metershoge, 45 centimeter dikke stromuren, afgedekt met drie lagen leem, die samen 
mijn domein vormen. Kostbare vierkante meters, geclaimd en met hartstocht  
bevochten en opgebouwd in de gapende leegte van wat vroeger een deel van de  
bibliotheek was. Gevormd met onze eigen handen, energie en frustratie, dromen,  
gevloek - voornamelijk van mijn echtgenoot - ecologisch idealisme, en hoop.  
En we noemen het een glas atelier, want ik maak Glas- in- lood.  
 
Jawel, zoals die mooie ramen die je gelukkig nog regelmatig ziet. In een samenspel 
van felle kleuren, met zacht gekleurde bloemen, in geometrische patronen, in een  
rustig geheel van kleine doorzichtige ruitjes , enzovoort. Er bestaan meer dan 4000 
soorten glas, en de techniek is – op een paar handige technische hulpmiddelen na en 
wat verbeterde producten- nog gelijk als twee eeuwen geleden. Helaas is er geen  
echte opleiding meer voor te volgen in Nederland. Mijn kennis bestaat uit de  
verzamelde lessen van ambachtslieden in Nederland, een zeer kundige leraar uit  
Amerika, en training op de Academie voor Beeldende Kunst in Antwerpen.  
 
Het eerste deel van ons project is dus klaar, op enkele plinten en tegeltjes na…en de 
glasoven die nog geïnstalleerd moet worden… o, en de kasten die we nog moeten 
bouwen… oef... maar het zit er echt bijna op, en Glas van Cramer is een feit.  
Nieuwsgierigen kunnen even kijken op een open dag in december; leergierigen zijn 
welkom vanaf april 2018.  
 
Fantastisch toch? Of glas-tastisch dan eigenlijk, maar dat is misschien een beetje 
flauw. Dat past dan wel weer goed bij het weer.  
 
Kirsten Alferink Cramer  
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VERSLAG VROUWEN VAN NU 13 SEPTEMBER 2017 

Op deze gure septemberavond is Josh Hassing van 
Saphas kappers onze spreker, hij gaat tekst en uitleg 
geven over permanente make-up. Josh houdt een  
kleine inleiding, hij legt uit wie Saphas kappers zijn. 
Dat zijn hij en zijn man Richard Saptenno. Zo is ook 
de naam Saphas ontstaan, n.l. een samenvoeging 
van Saptenno en Hassing (hun beide achternamen). 
Ze zijn 24 jaar geleden in Odoorn hun eigen kap-
perszaak begonnen. Toen zo’n 7 jaar geleden het 

iets minder druk werd heeft Josh zich gespecialiseerd in permanente make-up. 
Richard is visagie erbij gaan doen, dat doet hij bijv. bij RTV Drenthe. De opleiding 
voor permanente make-up heeft Josh in Hardenberg gedaan, dat was een studie 
van 1 jaar. Er zijn allerlei dingen waar je op moet letten, bijvoorbeeld gezichts-
vorm, maar ook ziektes.  
Permanente make-up is het tatoeëren van de huid d.m.v. kleine sneetjes waar de 
inkt wordt ingebracht. Dit komt dan in de lederhuid, dat is de laag direct onder de 
huid. Hij laat diverse materialen rondgaan die worden gebruikt tijdens de  
behandeling. Het is wel een pijnlijk gebeuren. Hij mag geen verdovende crème  
gebruiken, maar de klant kan dat wel zelf halen bij een drogist en zelf opdoen.  
Na de behandeling komt er medicinale vaseline op. Een behandeling duurt  
ongeveer 2 uur. De eerste keer wordt het met een kwast erop getekend totdat de  
perfecte vorm bereikt is. Daarna wordt pas de tatoeage gezet, dat is ongeveer 20 
minuten per wenkbrauw. Een klant moet trouwens voor de behandeling een  
formulier invullen dat je dus helemaal gezond bent. 

Na een korte pauze gaat Josh verder met zijn verhaal. Hij vraagt eerst een  
vrijwilliger om te laten zien wat wenkbrauwen met een gezicht doen. Dinie Wilting 
is de gelukkige, hij tekent bij haar de wenkbrauwen en de aanwezigen zijn verrast 
om te zien wat het verschil is. Normaal worden ze eerst ingekleurd, dan  
geëpileerd en dan getatoeëerd. Je kan ook je ogen laten doen, t.w. een eyeliner, 
dit is wel pijnlijker omdat dit helemaal niet verdoofd kan worden. Ook lippen  
kunnen gedaan worden, dat is meestal dan een lijntje om de contouren te  
accentueren. Je kan ook de lippen helemaal laten tatoeëren, maar dat is ook erg 
pijnlijk.  Borsten worden soms ook getatoeëerd, dit gebeurt dan vaak bij mensen 
die borstkanker hebben gehad en daarna een borstreconstructie. Dan wordt een  
tepel op de borst getatoeëerd. Josh heeft hier ook opleiding voor gedaan, hij heeft 
stage gelopen bij de afdeling plastische chirurgie in Emmen. Aan het eind wordt 
er nog een vrijwilliger op de kruk geplaatst (Magdalene Eising) en bij haar worden 
ook de wenkbrauwen getekend. Het is echt mooi om te zien hoe een  
gezichtsuitdrukking daardoor kan veranderen. 
 
Josh wordt bedankt voor zijn lezing, het was boeiend om te horen wat er allemaal 
mogelijk is. Tot ziens op woensdag 11 oktober, de gezamenlijke avond met  
Odoornerveen 
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RARA WAT IS DIT? 
 
In een vorig nummer lieten we een 
afbeelding van een voorwerp met 
de vraag; Rara wat is dat? Ook  
deze keer hebben we weer reacties 
gekregen waaronder die van Janko 
Kinds. Hij schrijft: “Het voorwerp op 
de foto, is een hamklem. Om een 
heerlijk groot stuk achterham in te 
klemmen op een buffet. Zodat je 
met een mooi scherp en dun mes er 
mooie dunne plakjes overheerlijke 
ham af kunt snijden”. Dit is inder-

daad het goede antwoord. De ham wordt in deze klem vast gezet zodat het snijden 
gemakkelijker wordt. Voor het snijden op de  
machine wordt namelijk het been (de bilpijp) verwijderd. Daardoor ontstaat de ronde 
vorm van de ham. Om, zonder been, toch met de hand mooi te kunnen snijden 
wordt er vaak een hamklem gebruikt. Voor deze rubriek ben ik nog op zoek naar 
verrassende voorwerpen. Heeft u een voorwerp wat niet algemeen bekend is en in 
deze rubriek geplaatst mag worden, mail ons dan naar oesdorp@hotmail.com. 
 
Bert van der Lit 

___________________________________________________________________ 

RARA WAT IS DIT? 

Afgelopen zomer op de rommelmarkt in 

Valthe werd ik aangesproken door één 

van de standhouders. “Hier heb je nog 

wat voor jouw rubriek in de dorpskrant” 

kreeg ik te horen. Het voorwerp was al 

verkocht maar de dame die het gekocht 

had wilde wel even wachten tot ik een 

foto kon nemen van het voorwerp.  Dus 

nu rest de vraag; wie kan ons vertellen 

wat dit is? Bovenop het voorwerp hoort 

nog een steel van ca.1m80. Ook kan 

het onderste deel met de gaten open 

neer bewegen. De hint is “huishoudelijk 

gebruik”.   

Ik hoop dat u de uitdaging aan gaat en ons laat weten wat dit voorwerp volgens u is. 

Het antwoord kunt u mailen naar: oesdorp@hotmail.com 

Bert van der Lit 



28 

 

DROOM VOOR JE BUURT IN ODOORN!? 

Kern met Pit editie 2018 helpt ! 

Hebben jullie een goed idee voor de buurt/dorp 

bedacht ? 

Dan is het tijd voor actie !  

Kern met Pit is een initiatief van KNHM en helpt 

al 40 jaar burgerinitiatieven, van moestuin tot speeltuin, van kunst tot sport & spel.  

Je krijgt gratis ‘gereedschap’ om aan de slag te gaan. Een eigen adviseur  

bijvoorbeeld, interessante workshops of expertise van ingenieursbureau Arcadis.  

En lukt het jullie om het buurtproject binnen een jaar uit te voeren ?  

Dan krijgt het project 1000 euro én het predicaat Kern met Pit.  

Schrijf je snel in op www.kernmetpit.nl. Inschrijven kan tot 30 oktober 2017.  

Voor meer informatie: 0591-513604. 

  

___________________________________________________________________ 

KWF KANKERBESTRIJDING BORGER-ODOORN 

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding district Odoorn 2017 

Het district Odoorn bestaat uit de plaatsen: 

Odoorn 

Klijndijk 

Odoornerveen 

Eeserveen 

De collecte van KWF Kankerbestrijding heeft plaats gevonden van  

4 t/m 9 september. De totale opbrengst in district Odoorn bedraagt € 1.958,30  

waarvan in het dorp Odoorn € 1.182,62. 

Hartelijk bedankt voor iedereen die hiertoe heeft bijgedragen. 

Klaas Tijben (districtscoördinator) 
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LEZEN EN VOORLEZEN (113) 

n.a.v. Jan van Zijverden, Mysterie in het veen (het meisje van Yde)  Zwolle 2017 

OVER EEN MEISJE VAN VROEGER DAT GEVONDEN WERD 

Dit jaar verscheen de tweede druk van het verhaal over een meisje van 16 jaar dat in 
het veengebied van Yde (dat vlakbij Tynaarlo en Vries  ligt) werd gevonden.  
Op 12 mei 1897 zijn twee mannen daar  aan het veen 
modder scheppen als zij ten dele opduikt. Dat was een 
heel gedoe waarbij de burgemeester ook naar voren 
kwam en daarna, het Drents museum aan de slag kon. 
In het najaar kon het publiek komen kijken. De vondst 
van zo’n veenlijk (lijk is een bijna vergaan lichaam) 
kwam ook trouwens in andere landen voor  
(p. 12 /13). 

Die andere landen waren en zijn ook bezig met  
vervolg onderzoek naar de situatie waarin  de persoon 
verkeerde, toen die omkwam. Wat kunnen we daarvan 
weten? Via bepaald 
onderzoek is het gelukt een ‘afdruk’  te maken van de persoon die toen heeft geleefd 
(zie foto  p. 25). Het meisje van Yde is mogelijk ter dood gebracht om de krachten in 
de natuur vriendelijk  te stemmen en de levenskansen van de dorpsbevolking te  
vergroten. 

PRACHTIGE UITGAVE 
Het boekje is heel mooi uitgegeven met foto’s, tekeningen, kaartjes, een strip en  
verwijzingen naar meer informatie. Echt een boek waaraan je iets hebt voor een 
spreekbeurt of zoiets 

Tot een volgende keer,  
Berend Boekman. 
___________________________________________________________________ 

BIBLIOTHEEKNIEUWS SEPTEMBER 2017 
 
Expositie 
In september-oktober worden in de bibliotheek van 
Odoorn schilderijen van Gijs Ambrosius geëxpo-
seerd. Gijs Ambrosius (1956) creëert van jongs af 
aan zijn eigen werelden. Dat doet hij in tekeningen/etsen, verhalen,  
gedichten en theaterstukken. Zijn thema is het vermogen en onvermogen om  
verbindingen te leggen. In zijn tekeningen ontbreekt elk plan en worden grenzen  
eindeloos opgerekt. Ze zijn een uitlaatklep en onstuitbare drang tegelijk. Als  
autodidact ervaart de voormalig docent Nederlands geen enkele druk van de  
doctrines die heersen in de reguliere kunstwereld. 
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Dreumesuurtje 
Maandag 9 oktober van 9.30-10.30 uur zijn  
dreumesjes (van 1,5 tot 4 jaar) met hun ouders of oppas weer van harte welkom op 
het dreumesuurtje in de bibliotheek. Er wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen. 
De toegang is gratis. 

Tabletcafé 
Maandag 25 september 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. Neem uw eigen tablet mee! Hebt u 
zelf (nog) geen tablet, maar wilt u het eens uitproberen: er is altijd een tablet  
aanwezig die u mag gebruiken. Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie 
staat voor u klaar. Doe mee, u bent van harte welkom! 

Cursus Digisterker: werken met de e-overheid 
Je kunt nu leren hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten, zoals 
van de gemeente, mijn overheid, UWV, Sociale Verzekeringsbank. De cursus  
Digisterker - Werken met de e-overheid helpt je op weg. De overheid doet steeds 
meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk 
zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. En vanaf 2017 gaat alle  
communicatie met de overheid via internet. Door het volgen van deze cursus kom je 
goed beslagen ten ijs. De cursussen worden georganiseerd door Bibliotheek  
Borger-Odoorn. Tijdens vier bijeenkomsten leer je: DigiD aanvragen en gebruiken; 
Zoeken en vinden van overheidsinformatie; Aanvragen van overheidsinformatie;  
Gebruik van overheidsinformatie; 'Mijn omgevingen', Regelhulp  
De cursus is gepland in Bibliotheek Odoorn op dinsdagmiddag 31 oktober, 7, 14 en 
21 november van 14.00 – 14.00 uur. Deelname is gratis. De cursus wordt gegeven in 
kleine groepen van maximaal 6 personen. Je ontvangt een uitgebreid cursusboek 
waarin je alles rustig kunt nalezen.  
N.B. Voor deze cursus heb je basisvaardigheden op de computer nodig. Schrijf je in 
met het inschrijfformulier op de website van de bibliotheek www.bibliotheekodoorn.nl 
Je kunt alleen deelnemen als je inwoner bent van gemeente Borger-Odoorn.  
Zodra je je hebt ingeschreven ontvang je per mail een korte ontvangstbevestiging. 
Een week voor aanvang van de cursus ontvang je de uitnodiging voor de cursus. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Geert Warrink 


