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35e jaargang no. 4 

December 2022 

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: 

24 december  22.00 uur  Kerstnachtdienst met medewerking van popkoor  

     Enjoy, Helene Westerik  

30 december 19.30 uur Helene Westerik 

8 januari   10.00 uur Nieuwjaarsdienst, Menso Rappoldt 

www.vrijzinnigekerkodoorn.nl  
 

AGENDA: 

21 december 10.30 uur  Kerstmarkt in de Paasbergen 

24 december 19.30 uur  Kerstviering in manege Exloo 

28 december 16.00 uur  Film in de kerk “Mijn moeder is een gorilla, en wat  

     dan nog” 

30 december   Kniepertjes bakken in de bibliotheek  

9 januari   19.30 uur  Vrouwen van Nu, Van Gogh huis Nieuw-Amsterdam 

11 januari 10.00-11.00 uur Dreumesuurtje in de bibliotheek 

11 januari  10.00 uur Babbelen bij een boekje in de bibliotheek 

21 januari  11.00 uur Voorstelling Jinky’s Mikmak in de bibliotheek 

AFVALKALENDER 2022/2023  december / januari 
27 december plastic, 31 december oud papier, 4 januari restafval,10 januari gft, 
17 januari plastic, 31 januari gft 
 
Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  
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VAN DE REDACTIE 

Op het moment dat u dit leest is het jaar 2022 al bijna voorbij. Een min of meer 
“normaal” jaar, voor zover het ooit normaal is geweest. Als je de berichten mag  
geloven leven we in diverse crises en is het bijna niet te geloven dat we überhaupt nog 
bestaan. Ik zal echt niet ontkennen dat het voor velen van ons moeilijke tijden zijn, 
maar we moeten elkaar ook niet in de put praten of laten praten. 
 
Ik wil nog even terugkomen op het overlijden van onze columnist Gezienus Omvlee. 
Tot mijn niet geringe verbazing kwam ik zijn naam tegen in de rubriek “Het eeuwige 
leven” van de Volkskrant, toch een landelijke krant. In deze rubriek worden meestal 
bekende Nederlanders in de vorm van een In Memoriam herdacht, in dit geval  
gebeurde dat dus ook. Daarbij werd wel gesteld dat Gezienus nadrukkelijk geen  
landelijke bekendheid nastreefde. Een kleine, maar vaste schare fans werd volgens dit 
artikel door hem via mail en facebook wekelijks bediend van een zogenaamd light  
verse, of volgens Drs. P. een plezierdicht. Blijkbaar is hij toch landelijk doorgedrongen. 
Dat was toch maar even een van onze columnisten!! 
 
Nog even iets heel anders; we hebben een nieuw redactielid gestrikt, verderop in dit 
nummer zal zij zich voorstellen. 
 
Tenslotte wensen wij u prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en al vast een 
voorspoedig 2023 
 
Theo Zondag 
_____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 26 Januari 2023 
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 15 januari 2023. U kunt een donatie  
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND  
 
Geboren: 
12 november: Leon, zoon van Guus en Vera Verkaik 
14 november: Loek, zoon van Ruben en Karin Kerkhoven en broertje van Lois 
  7 december: Sepp, zoon van Ruud Denekamp en Marije Buiter 
 
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 
 
Kneiter 
 
Vraag me naar mijn muziek-smaak en ik begin te stotteren. Stones of Beatles?  
Geen idee. Waar anderen bevlogen kunnen vertellen over hun muziekstijl en de door 
hen geadoreerde artiest(en) moet ik tot mijn grote schande het antwoord schuldig  
blijven. Ik ben best muzikaal, kon vroeger een redelijk deuntje pianospelen, ik heb 
zelfs examen gedaan op de middelbare school in het vak muziek, maar een duidelijke 
smaak heb ik blijkbaar nooit ontwikkeld. Ik luister naar de radio en vind soms iets leuk 
en soms niet, maar welke stijl of artiest dat dan precies is? Junior 1 en 2 hebben wel 
degelijk een eigen muzieksmaak. En vooral de muzieksmaak van junior 1 is  
tegenwoordig nogal onderhevig aan (r)evolutie. Vroeger brulde 1 vanuit z’n kamer op 
de bovenverdieping luidkeels mee met uiterst intelligente teksten over bitches, stacks, 
Prada en Gucci.  
 
Sinds hij werkzaam is in de bouw echter, luistert hij naar een ander repertoire.  
De teksten gaan tegenwoordig over Italianen, huisjes op wielen, amore in en rondom 
kleine cafeetjes en Amalia. Hij wenst al dit moois niet voor zichzelf te houden maar wil 
het dolgraag met ons delen. Regelmatig roep hij dan ook: “O, moet je deze horen,  
dit is ook weer zo’n kneiter!”, waarna een jammerende stem ons verhaalt op huilende 
moederharten en bedankjes voor lieve opa’s. En zo knalt de ene na de andere kneiter 
ons tegemoet. 
 
Misschien wordt het toch eens tijd dat ik mijn eigen muzieksmaak ga ontwikkelen.  
Dan kan ik ook eens een kneiter laten horen! 
 
Bianca 



4 

 

DOE MEE MET 35 JAAR OES DORP 
 
Stuur ons een recept van een gerecht dat u graag maakt met een door uzelf gemaakte 
foto (dit vanwege auteursrechten). 
Ieder recept is welkom. Graag in Word zonder eigen opmaak. 
We gaan proberen er een Oringer kookboek van te maken. 
 
Hier het recept van Angela Raanhuis 

Mijn favoriete zomerrecept 
 
Mangosalade voor 4 personen 

Ingrediënten: 

- 2 mango’s 
- 4 middelgrote aardappels in blokjes, gekookt 
- 1 rode ui, gesnipperd 
- ijsbergsla, fijngesneden 
- fèta in blokjes 
- aardbeien 

Dressing: 

- scheutje witte wijnazijn 
- scheut olijfolie 
- chilikruiden 
- snuf zout 

Ingrediënten door elkaar, dressing erover. 

Eet smakelijk! 
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RECEPT BRUINEBONENSOEP MAAR DAN ANDERS 
 
Recept van Gea Hilbrands 
 
Benodigdheden: 2 pakjes tomaten-groentensoep met vermicelli 

   2 blikken bruine bonen                                                                        

   2 à 3 grote uien 

   2 grote preien 

   1 pond rundergehakt 
    
   3 runderbouillonblokjes 

 

- Een grote pan met water opzetten (ca. 4,5 liter + runderbouillonblokjes) 

- Gehakt rul bakken 

- Uien fijn snijden en bij de gehakt doen en meebakken 

- Als het water kookt de pakjes soep erbij doen 

- Bruine bonen laten uitlekken, even onder de kraan afspoelen en samen met de  
  fijngesneden prei bij de soep doen 

- Nu het gerulde gehakt en uien erbij doen en dit samen gaar laten worden 

Variatietip (zeer aanbevolen):  
- Voeg vlak voor het opdienen verse taugé en naar smaak wat sambal toe 

Hierbij eet je een warm pistoletje 

 

Succes en eet smakelijk!!   
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EVEN VOORSTELLEN 
 
Pffff. Ik heb het gered… Ik ben door de ballotagecommissie goedgekeurd.  
Na 4 slapeloze nachten en 3 dagen in angst kreeg ik de vrijdag na de vergadering 
groen licht…. Ik mocht blijven. De redactie heeft in verband met narigheid uit het  
verleden een soort van bedenktijd na de eerste kennismaking ingesteld. Voor beide 
partijen dus. Ik wist direct nadat ik gevraagd was dat deze uitdaging precies dat was, 
waar ik wel zin in had. Dus alle gekheid op een stokje. Ik stel me even voor aan  
diegenen die mij nog niet kennen.  
 
Mijn naam is Joke Dekker, ik ben alweer 37 jaar getrouwd met Wim. We kregen twee 
zonen, Gerrit en Jan, die beide ook alweer een aantal jaren gelukkig getrouwd zijn.  
We hebben inmiddels drie heerlijke kleindochters van 6 - bijna 4 - en 2 jaar oud.  
We hebben jarenlang een fietsenzaak in Emmen gehad. Nadat we zijn gestopt misten 
we de persoonlijke sociale contacten. Om onder de mensen te blijven doen we 
vrijwilligerswerk. Ik werk met veel plezier bij de bibliotheek en maak met twee andere 
dames de voetbalkantine schoon in samenwerking met de heren van de groenploeg. 
Er wordt hard gewerkt maar ook veel gelachen. Ik ben een echte sportfanaat 
(hardlopen, zwemmen, fietsen, natuurlijk fit) ook wandelen we veel met onze hond Lola 
in de prachtige omgeving rond Odoorn. Andere hobby's zijn: oppassen op de  
kleindochters en lezen. Ook ga ik graag op pad met "de Partygirls" een groep  
vriendinnen, waar we leuke dingen mee ondernemen zoals concertbezoek,  
Libellebeurs etc. 
  
We wonen inmiddels alweer twee jaren in een hele gezellige buurt in de Rusken.  
Ik hoop als nieuw redactielid veel Oringers te ontmoeten en zal samen met een leuke 
groep mensen mijn best te doen een goede bijdrage te leveren.  
 
Tot gauw, 
Joke 
 

P.S. Wetende dat het wel goed zat, is dit stukje al op 
de eerste dag na de vergadering geschreven. 

 

 

 

Joke Dekker 
(eigen foto) 
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OVERLIJDENSBERICHT MEDEWERKER HUISARTSENPRAKTIJK NOORDERES 

 

Verslagen en bedroefd  zijn wij door het plotselinge overlijden van onze lieve collega 

 

Ria de Jong 

 

Wij zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend en ze zal altijd in onze 

herinnering blijven als een positieve, vrolijke en verbindende collega.  

Lieve Ria, we hebben ontzettend veel van je geleerd en we gaan je creativiteit en  

inzichten enorm missen. Je zit voor altijd in onze harten. 

Alle nabestaanden en in het bijzonder haar partner en kinderen wensen wij veel sterkte 

en kracht toe om dit enorme verlies te verwerken. 

Wij bedanken al onze collega’s en patiënten voor alle steun die we hebben mogen 

ontvangen. 

 

Team huisartsenpraktijk NoorderEs 

 

Helaas lukt het ons niet alle patiënten persoonlijk te informeren. Voor vragen rondom 
uw reeds geplande afspraken met Ria kunt u e-mailen naar ahapodoorn@ezorg.nl  
of vanaf 20 december bellen met de praktijk. 
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SINT IN ODOORN 
 
Op 19 november werd Sinterklaas, net als in 2021, door vele kinderen en ouders op 
verschillende plaatsen in het dorp blij toegezongen. De kleine kapel van ODO zorgde 
voor de muzikale omlijsting. De muzikanten hadden het zwaar op deze koude  
ochtend. Het werd dan ook door iedereen gewaardeerd dat ODO zich liet zien.  
Sint en de pieten lieten zich steeds weer op een andere locatie warm onthalen.  
Van de kou hadden ze daardoor minder last. Overal werd blij gezongen en gedanst. 
De pieten hadden handenvol lekkers, of haalden kattenkwaad uit. De kinderen  
vonden het prachtig. Voor sommigen was het wel heel erg indrukwekkend, terwijl 
anderen graag even met Sint een praatje maakten. Het “Sintteam” bedankt iedereen 
die heeft meegewerkt aan het slagen van deze mooie ochtend. Hopelijk volgend jaar 
opnieuw in deze vorm.  
 
Op 5 december steeg de goedheiligman op zijn paard om op verschillende adressen 
pakjes te brengen. Kinderen en ouders kwamen Sint dag zeggen. Steeds werden 
handjes geschud en liedjes gezongen. Hij was, samen met de pieten zo’n 4 uur  
onderweg in de miezerige decemberavond. In menig huiskamer was het na zijn  
bezoek natuurlijk feest om de cadeautjes uit te pakken. Sint hoopt dat ook deze  
traditionele rit in Oring nog lang kan voortbestaan. Zolang hij op zijn paard kan  
klauteren zal het aan hem niet liggen.  
 
Bedankt iedereen 
en tot volgend jaar. 
(eigen foto’s) 
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SINT OP OBS DE WEIERT 
 
Hallo lieve mensen, het is inmiddels al wel weer 
even geleden dat ik te gast was op OBS de 
Weiert hier in Odoorn. We zijn inmiddels al 
weer bijna thuis in Spanje met onze 
“Stoomboot”. Toch wil ik graag nog even via 
deze weg iedereen bedanken voor het  
hartelijke ontvangst. Het was nog wel even 
spannend of ik wel bij jullie kon komen. Maar 
gelukkig was de buurman van het Pietenhuis zo 
attent om hier een collega te vragen om te  
helpen. Zo konden de pieten en ik met de  
tractor toch nog op tijd bij jullie zijn. 
 
Ik wil jullie nog vertellen dat ik genoten heb van alle lieve kinderen. Alle tekeningen die 
ik gekregen heb. En zelfs een schilderij, echt heel mooi. Ik hoop dat alle cadeautjes 
ook bij de goede kinderen zijn terecht gekomen. Maar als ik de Pieten mag geloven is 
dat allemaal goed gekomen. 
 
Ik ga er even een jaartje tussenuit. Het was me wel weer een verjaardag zeg, pffff… Ik 
ga samen de Pieten goed uitrusten en dan komen we volgend jaar vast wel weer even 
bij jullie op school aan. 
 
De Sint  
(eigen foto’s) 
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SINTERKLAASFEEST LANGHIETEN 2   
 
Zaterdag 19 november was het zo ver: de intocht van Sinterklaas in Odoorn. De  
speeltuin in Langhieten 2 was erg mooi versierd. Er stond koffie, thee, ranja en lekkers 
klaar voor iedereen. De kinderen stonden vol spanning met vlaggetjes in hun handen 
te wachten tot de Sint en zijn Pieten zouden komen. In de verte was al vrolijke muziek 
te horen. En ja hoor: daar kwam Sinterklaas met zijn Pieten en een wagen vol vrolijk 
spelende muzikanten de wijk in. Er stond al een mooi versierde stoel klaar voor  
Sinterklaas. Geweldig was het: Sinterklaas nam echt de tijd om de kinderen persoonlijk 
dag te zeggen. We willen de organisatie heel erg bedanken voor deze leuke ochtend!!! 
 
Maar dat was nog niet alles, want zondag 20 november konden de kinderen in de  
gymzaal in Odoorn hun "Pietenkunstjes" laten zien en proberen een Pietendiploma te 
verdienen. Er waren drie vrolijke Pieten bij, die het feest compleet maakten. Er was 
ranja en lekkers voor iedereen. De kinderen deden super hun best tijdens het  
parcours, terwijl er vrolijke Sinterklaas liedjes te horen waren. Aan het eind deelden de 
Pieten aan alle kinderen het welverdiende Pietendiploma uit met een heerlijke  
chocoladeletter als beloning. Het was een geslaagd feestweekend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speeltuinvereniging 
Langhieten 2  
(eigen foto’s) 
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REDACTIELEDEN DOOR DE JAREN HEEN, NU  
BERTHA DE LANGE 
 
Er werd mij gevraagd iets te schrijven over mijn tijd bij 
de redactie van de dorpskrant. Wat me direct te binnen 
schoot was de gezelligheid. En om in voetbaltermen te  
spreken, vooral de 3e helft. Maar ik moest wel  
opzoeken welke tijd het was. Het lijkt best lang  
geleden. Of lijkt dat zo omdat er zoveel gebeurd en  
veranderd is. Hoe dan ook, in het archief op de site van 
de Dorpskrant zijn de boekjes vanaf het begin  
geplaatst. Leuk om eens door te bladeren, wat is er 
veel veranderd in het dorp. In het archief kon ik vinden dat ik in september  
2003 begonnen ben als penningmeester. Ik woonde toen nog niet zo lang in Odoorn 
en zocht een manier om mensen te leren kennen en betrokken te zijn. De redactie  
bestond uit een mix van jong en ouder, een paar wisselingen in die jaren, ieder met 
zijn of haar eigen interesses. Zoon Thijs was heel klein waardoor de betrokkenheid 
met de basisschool en andere activiteiten voor kinderen groot was en overal verslag 
van werd gedaan of foto’s maken. Natuurlijk ook vaak door Bianca (van Wim) en  
Bianca (van Martin), die dankzij hun kinderen ook betrokken waren met alle  
kinderactiviteiten. Verslagen van schoolreisjes, schoolactiviteiten, wandelvierdaagse, 
Sivo, Oringermarkt/Oringerweekend, Paasvuur, ijsbaan en noem maar op. Voor de 
dorpskrant moesten we overal bij zijn. Geloof niet dat we het heel erg vonden.  
Mijn belangrijkste taak was Penningmeester en de opmaak van de dorpskrant.  
We vonden ons toen heel modern. De administratie hield ik bij in Exel, de facturen 
voor advertenties maakte ik in Word, uitgeprint in een envelopje en deze in het dorp 
rondbrengen. De kopij voor de dorpskrant werd door Bianca (van Martin) in een Word 
document onder elkaar gezet en uitgeprint. Met Bianca en Bianca gingen we een 
avond knippen en plakken om een goed indeling te maken en natuurlijk weer een 
gezellige avond van te maken. Hier ging ik vervolgens thuis mee aan de slag om een 
kloppend bestand te maken voor de drukkerij. Dat was een hele klus. De eerste jaren 
werd gewerkt in Word. Als ik dan bijna klaar was en alle tekst en foto’s achter elkaar 
had dan liep de computer bijna vast, deed minuten over een andere pagina op het 
scherm krijgen. Als ik de laatste check deed en toch nog een foutje zag in het begin 
van het bestand dan brak het zweet me uit. De kans dat alle tekst en foto’s weer  
versprongen en ik het hele bestand door moest was groot. Dat koste weer een uurtje 
extra. Het domste foutje dat daardoor een keer ontstaan is: De musical groep  
Heidebloem speelde het stuk Dracula en had hierover een verslag ingeleverd met als 
cliffhanger ‘ik zou wel een glaasje bloed lusten’. Dat nu net deze zin versprong naar 
de volgende pagina waar de activiteiten van theeschenkerij ‘de Stee’ stonden.  
Toen die maand de dorpskrant gedrukt op de mat lag stond ik al heel vroeg in de 
ochtend bij ‘de Stee’ om mijn excuses te maken. Het koste moeite om de eigenaren 
te overtuigen dat dit echt niet de bedoeling is geweest en ik ook heel erg baalde van 
mijn foutje. Ik weet niet precies welk jaar ik gestopt ben, maar ik denk in 2012. Als ik 
terugdenk dan vraag ik me af waar ik de tijd vandaan haalde ommijn taken voor Oes 
Dorp te doen. Maar zeker is wel dat het een heel leuke tijd was. Mooie herinneringen! 
 
Bertha de Lange  
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PIETERPAD 2.0 

En weer thuis na een redelijk pittig weekendje wandelen met Arjen Leutscher.  

Ook etappe 18 van het Pieterpad is weer in de pocket. 14 kilometer volgens het  

boekje, maar 16,5 in het echt. De eerste kilometer vanuit Groesbeek was al best 

zwaar, maar dat kan ook wel eens te maken hebben met gisteravond. Het was  

namelijk nog lang onrustig Bij Koos. Gelukkig was er dit keer geen haan in de buurt. 

Toch waren we redelijk op tijd wakker. Even ontbijten en een warme douche en daarna 

op pad! Eerst met de bus van Gennep naar Groesbeek, en dat is een hele  

onderneming. Met de auto ben je er binnen een kwartier. Met de bus duurt het meer 

dan een uur! Eerst moet je met de bus naar Nijmegen. Daar overstappen op de bus 

naar Groesbeek. Lekker handig... NOT!!! 

Zoals gezegd viel de eerste kilometer nog niet mee. We konden het tempo er niet goed 

in krijgen. Maar dat ging later steeds beter. Er was overigens een dag vol buien  

voorspeld, dus de regenponcho zat in de tas. Soms gaan onze voorbereidingen wel in 

1 keer goed. Na een half uurtje kwamen de eerste druppen. Eerst een paar, maar al 

snel een beste bui. Helden als we zijn, de poncho bleef in de tas. En wij schuilen onder 

een boom...  

Na een kleine 10 minuten konden we de tocht hervatten. De dreiging van regen bleef 

boven ons hangen, maar op een of andere manier hebben we toch altijd geluk met het 

weer. Tijdens de enige bui die we onderweg nog kregen, liepen wij door het bos.  

Niks van de regen vernomen! Dat stuk door het bos is overigens schitterend.  

De hele tijd klimmen en dalen, maar dat zijn we onderhand wel gewend.  
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Vanaf het moment dat ik wakker werd, had ik overigens al zin in iets fris. Geen bier, 

maar sinas leek me wel wat. Arjen's voorkeur ging op dat moment al uit naar een 

broodje kroket. Toen we het bos uitkwamen hebben we daar maar eens werk van  

gemaakt. Hallo terras! Daarna nog de laatste kilometers terug naar Gennep.  

Heel spannend werd het eigenlijk niet meer en het laatste stuk van de etappe was ook 

niet echt bijzonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond half 3 waren we terug bij de auto voor onze inmiddels welbekende en standaard 

beloning. Ditmaal een bekend biertje: de triple van Hertog Jan. Maar eigenlijk was dit 

biertje net als de etappe zelf, lekker maar niet heel speciaal. Wat dat betreft goed  

gekozen!  

Hertog is overigens Limburgs bier. Dat betekent dat we nu ook Gelderland achter ons 
hebben gelaten. We zitten in de laatste provincie van de route. Maastricht komt nu 
echt met rasse schreden dichterbij. Nog 8 etappes te gaan verdeeld over  

4 weekenden. Het moet wel heel gek lopen, willen we het dit jaar niet meer redden. 
Maar de komende 4 weekenden moeten er ook serieuze kilometers worden afgelegd. 
We moeten dus een goed compromis gaan vinden tussen het wandelen en de  
gezellige avonden na tijd.  

Harald Fluks 
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MIJN VERHAALTJE OVER DE EENDENKUIL 
 
Dit is de titel van een handgeschreven brief die wij ontvingen op het adres van het 
secretariaat. Wij kunnen de naam die er waarschijnlijk onder staat niet ontcijferen. En 
we plaatsen geen anonieme artikelen. Dus hierbij het verzoek aan de schrijver zich 
bekend te maken bij de redactie. En, als het even kan, willen wij de tekst graag getypt 
en zo mogelijk digitaal aangeleverd krijgen. 
 
Namens de redactie,  
Anke van den Honert 
—————————————————————————————————————— 
 
SLOOPPIET AAN HET WERK GEWEEST IN ODOORN? 
 
Sinds enige tijd stond er op het SIVO-terrein een 
grappig roze bankje, achtergelaten door een  
inwoonster van Odoorn die haar huis had  
verkocht. Zij doneerde het bankje aan  
bovengenoemde plek. Maar wat gebeurde er 
daarna? Op zeker moment lag het bankje in  
duigen op het terrein. Wat jammer nou en .. de 
dader ligt natuurlijk op het kerkhof. Je gaat toch 
denken, wie doet nou zoiets? Zijn er 's nachts 
wolven enthousiast aan het spelen geweest, is er 
een slooppiet aan het werk geweest of was het 
de rommelpiet, is Ozosnel met Sint op zijn rug 
over het bankje gestruikeld? Het gebeurde  
tenslotte in sinterklaastijd. Is geen van  
bovenstaande het geval en betreft het pure  
baldadigheid, dan verwachten wij dat de slopers 
zich bekend maken en hun excuses aanbieden in 
de Oes Dörp. Liefst met een selfie erbij! 
 
Namens de redactie, Anke van den Honert 
(Foto Hettie Klein) 
—————————————————————————————————————————— 

 
BESTE KOUBOUTERVRIENDEN 
     
Het is bijna zover. De kabouters staan te popelen. Begin januari gaan ze verhuizen 
naar het kabouterbos. Vanaf 7 januari kunnen jullie kennis met ze maken en hun  
omgeving bewonderen. Het kabouterbos is gevestigd aan de linkerkant van het  
voormalige SIVO-terrein, tussen het Ab Pankoekpad en de Dennenweg. Er is van 
alles te beleven, zoals de kabouterbrandweer, de kabouterpolitie, kaboutervoertuigen, 
sportkabouters, dieren en nog veel meer. 
 
We zien jullie graag vanaf 7 januari a.s. 
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ELLEKE, HET KERSTKINDJE VAN ODOORN 
 
Wat is ze er vaak mee geplaagd, dat ze ooit, toen ze nog maar vier jaar oud was,  
plotseling kerstkindje werd. Toch vertelt Elleke het nog steeds aan een ieder die het wil 
horen. Want achteraf is het toch wel een speciaal verhaal. 
 
Elleke woonde destijds met haar ouders, haar zusje en broer aan de Torenweg in 
Odoorn. En in de kersttijd gebeurde er iets dat in eerste instantie half Odoorn op de 
been bracht en dat behoorlijk wat paniek veroorzaakte. Dat zit zo: in Odoorn wordt al 
jaren een kerstmarkt georganiseerd halverwege de maand december. Behoorlijk wat 
Oringers zijn er druk mee en in de week van de markt worden de kramen gezet en 
wordt er een grote kerstboom geplaatst op het plein voor de kerk. Vast onderdeel is 
ook een levende kerststal, die tijdens de markt bemenst wordt door een Maria en  
Josef, omringd door levende have. 
 
Tijdens de opbouw van de markt waren Elleke en haar broer en zus er regelmatig te 
vinden. Even kijken wat er allemaal gebeurt, Soms mochten ze ook meehelpen met 
opa, vaste kerstmarktvrijwilliger. In het jaar dat Elleke vier geworden was, speelden ze 
op de dag van de kerstmarkt tikkertje en verstoppertje tussen de kramen. Elleke had 
een pracht verstopplekje gevonden in de kerststal die al ingericht was met een grote 
kribbe en flink wat hooi. Ze klom in de kribbe, pakte nog wat extra hooi en ging er  
helemaal onder liggen. Dat was een prima en ook lekker warm  plekje. En wat  
gebeurde er: ze viel van vermoeidheid in slaap. 
 
En niet lang daarna begon het grote zoeken. Eerst zocht degene die de beurt had bij 
verstoppertje naar Elleke en al gauw gingen de anderen meezoeken. Broer, zus, 
vriendjes en vriendinnetjes. Ze riepen Ellekes naam en holden langs de kramen.  
Opa kwam op het geschreeuw af en toen hij doorhad dat Elleke zoek was, ging ook hij  
zoeken en uiteindelijk deden alle vrijwilligers die aanwezig waren mee. Ook bij Elleke 
thuis werd gekeken. Misschien was ze wel naar huis gegaan. Maar nee hoor, geen 
Elleke. Haar ouders waren nu ook gealarmeerd. Ellekes vader ging de buurt af en  
Ellekes moeder belde vriendinnetjes. Allemaal noppes. Dus de paniek begon toe te 
nemen. We moeten een Amberalert doen uitgaan, snikte moeder. En zo kwam het dat 
de ouders, de kinderen, de verontruste buren, de vrijwilligers van de kerstmarkt,  
de kraamhouders en middenstanders allemaal op de been waren om naar Elleke te  
zoeken. 
 

Intussen waren de 'Maria en Josef', moe van het schreeuwen en rondlopen, even in de 

kerststal gaan zitten. Maria huilde uit grote bezorgdheid over wat er met Elleke  

gebeurd kon zijn. Tot Jozef haar heftig begon te porren. “Kijk nou, KIJK, het hooi in de 

kribbe beweegt”. En voor de verbaasde ogen van 'Maria en Josef' rees het slaperige 

hoofd van Elleke op uit het hooi met de woorden: “wat een goed verstopplekje hè”? 
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En zo kwam het dat de gemoederen tot bedaren kwamen, de kerstmarkt gewoon door 
kon gaan. Gezellig als altijd. En Elleke de bijnaam 'kerstkindje' kreeg. 
 
Anke van den Honert 
(Foto Pixabay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

AAN DE TROTSE OUDERS 

Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie prachtspruit te sturen naar  
de redactie? redactie@odoorn.nu 

In het januari nummer worden namelijk de babyfoto’s geplaatst van alle baby’s die zijn 
geboren tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023. 

Denk eraan, je wilt al dat moois toch niet voor jezelf houden? 
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KERSTMARKT 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto’s Hettie klein 
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KERSTMARKT 2022 

 

 

 

 

 

 

 

                          

    Foto 

             Harald Fluks 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

       Foto Martin Fluks 
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VOOR HET VOETLICHT: WIM VERKAIK 

Voorstelronde: wie is Wim Verkaik? 

Wim is op 22 augustus 1962 geboren in Almelo. Toen hij 18 jaar oud was is hij met zijn 

ouders verhuisd naar Odoornerveen. Zijn vader wilde na zijn pensionering als hobby 

een boerderijtje beginnen en die was beschikbaar in Odoornerveen. Hij ontmoette daar 

zijn buurmeisje Trijntje, de rest is geschiedenis. Ze zijn inmiddels 37 jaar getrouwd, 

hebben 4 zoons, 4 schoondochters en 7 kleinkinderen. Alles en iedereen woont in 

Odoorn!!! 

Wat houdt Wim zoal bezig? 

Hij werk 3 dagen per week bij het Buurtbedrijf, als meewerkend voorman. Verder  

passen Wim en Trijn 1 dag per week op (de) kleinkinderen. 

Daarnaast klust en knutselt hij graag in en rond het huis.  

Passie van Wim 

Zijn passie is het knutselen aan zijn Mercedes camper en het reizen daarmee. Deze 

passie deelt hij met 2 zoons, die ook trotse bezitters zijn van een dergelijke camper. 

Wie zou je graag nog eens ontmoeten? 

Zijn vader. Hij zou graag nog eens met zijn in 1987 overleden vader de ontwikkelingen 

in zijn leven en de huidige toestand in de wereld willen doorspreken. 

Mooiste moment tot nu toe 

Hoewel een cliché zijn dat toch de geboortes van hun zonen en die van de  

kleinkinderen. Daarnaast noemde hij de parachutesprong die hij samen met zijn  

4 zonen maakte ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag. 

Dieptepunt of blunder 

Het verlies van de wederzijdse ouders in een vrij korte periode acht hij beslist een 

dieptepunt.  

Wat wilde je vroeger worden? 

Elektricien en dat is hij ook 23 jaar geweest. 
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Favoriete vakantiebestemming 

Dat zijn zonder meer de Scandinavische landen. 

Mooi aan Odoorn 

Hij noemt de gemoedelijkheid, de gezelligheid, het ons-kent-ons-gevoel, maar toch 

ook dat je er desgewenst anoniem kunt zijn. Alle faciliteiten zijn bijna aanwezig en er 

bestaat een rijk verenigingsleven. 

Minpunten aan Odoorn 

Het helaas sinds enige tijd ontbreken van een dorpskroeg. 

Favoriete film of boek 

De film Shrek (uit 2001) Wim is geen zitter en dus geen lezer of filmkijker. 

Wat vind je van de dorpskrant? 

Hij vindt het een leuk blad en hij leest het blad van voor naar achteren  

(even als Week in Week uit trouwens). 

(In relatie tot het vorige antwoord is dit toch een groot compliment, maar dat is mijn 

tekst)!  

Wat vind je van het koningshuis? 

Wim vindt het een gezellige familie en een stabiele factor voor ons land. Verder heeft 

hij er weinig mee. 

Levensles of tip voor onze lezers 

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! 

Wees zorgzaam en lief voor elkaar! 

 

Theo Zondag 
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HALLO ALLEMAAL 
 
Eindelijk weer een bericht van toneelvereniging De Heidebloem.   

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 

Maar even wat belangrijke zaken, de data waarop wij spelen volgend jaar zijn: 
Vrijdag 10 februari  20.00 uur  Boshof Odoorn 
Zaterdag  11 februari  20.00 uur Boshof Odoorn 
Vrijdag  17 februari  20.00 uur Boshof Odoorn 
Zaterdag  18 februari 20.00 uur Boshof Odoorn 
 
De kaartverkoop is woensdag 25 januari, van 19.00 uur tot 20.20 uur bij  
de Boshof in Odoorn. 
De kosten van een kaartje zijn € 12,00 per stuk, inclusief koffie/thee en cake. 
De ervaring is dat het snel kan gaan met de kaarten, dus wees er op tijd bij. 
 
De overige kaarten zijn te koop bij de Boshof, tijdens openingstijden en deze zijn van 
woensdag tot en met vrijdag van 16.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 
12.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Wij gaan ons best doen om er weer een leuke stuk van te maken. Eerst wensen wij 
jullie alle fijne feestdagen en hopelijk mogen wij jullie begroeten tijdens één van onze 
voorstellingen. 
 
Groeten van de Heidebloempjes 
——————————————————————————————————————-- 
 
MODERNE PRIETPRAAT 
 
Mijn vrouw Janny werd onlangs gebeld door een dame van de Dierenbescherming. Zij 
kwam met het verzoek of wij, naast onze gebruikelijke bijdrage, iets extra wilden geven 
voor, en nu komt het :”Dieren met een rugzakje”!!!! 
 
Gekker moet het toch niet worden! 
 
Ik ken eigenlijk alleen dromedarissen en kamelen als dieren met een rugzakje, maar 
dat zal toch niet bedoeld zijn.   
 
Theo Zondag 
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RARA WAT IS DIT? 
 
Het voorwerp van de vorige keer was een 
stempel. Een soort stempel waarmee de 
bakker aan gaf dat het om een “8 ponder” 
ging. Door deze stempel te verwarmen en 
op het brood te drukken, brandde dit een 
beetje in en bleef het duidelijk zichtbaar. 
 
 
 
 
 

 
Voor het voorwerp van deze  
wintermaand heb  ik iets toepasselijks 
gekozen voor deze tijd. Het is een  
onderdeel wat er voor kan zorgen  
dat we niet in het duister te hoeven 
zitten.  
 
Ik hoor graag uw reactie. 
 
 
Bert van  der Lit 
 (eigen foto) 
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UPDATE REALISATIE SPORTCOMPLEX  
 
Op woensdagavond 7 december vond een inloopinformatieavond plaats voor de leden 
van HOVC en Okko. Op zaterdagochtend 10 december zou dit herhaald worden voor 
andere belangstellenden. Ik was er woensdag. Men kon met allerhande vragen bij de 
diverse deskundigen terecht. Zoals de heer H. Klaassens (afdeling  
Grondgebiedszaken Gemeente Borger Odoorn), de heer T. van den Berg (Avitec,   
voorbereiding ondergrond, drainage, specialistisch werk, opruimwerkzaamheden etc.), 
de heer M. Bouma (Sport en Groen BV- aanleg velden) en de heer H.J. Siersema 
(bouwadvies kantine en bouwbegeleider HOVC en Okko). De sportvoorzieningen van 
voetbal en tennis worden zoals het nu lijkt in bouwteamconstructie aangelegd door 
Avitec en Bouma Sport en Groen. Namens het bestuur van HOVC was de heer  
H. Enting aanwezig. Ik vroeg hem in hoeverre er bij de bouw van het complex rekening 
gehouden werd met het energievraagstuk. Hij vertelde dat het complex BENG  
gebouwd (bijna energieneutraal gebouwd) wordt met zonnepanelen op het dak,  
warmtepompen en thermische spiralen in 500 liter boilervaten voor het warme  
douchewater (vergelijkbaar met een waterkoker). De bouw van de accommodatie moet 
nog worden aanbesteed. De aannemer hiervan is dus nog niet bekend.  
 
Op de diverse tentoongestelde tekeningen kon men zien dat het een prachtig complex 
gaat worden. De accommodatie inclusief de kantine gaat gemeenschappelijk door  
beide verenigingen gebruikt worden en ligt op een talud van 3 meter hoogte. Door  
middel van grote glazen wanden wordt zicht geboden op zowel het hoofdveld (voetbal) 
als de tennisbanen. Ook zijn er twee enorme tribunes, eentje voor HOVC met maar 
liefst 212 zitplaatsen en eentje voor Okko met 72 zitplaatsen. Het geheel wordt  
gecompleteerd met een aantal staanplaatsen. 
 
In het gebouw bevinden zich 8 kleedkamers. Ook is er een lift om de kantine  
rolstoeltoegankelijk te maken. Deze lift is tevens handig voor de bevoorrading van de 
kantine. In totaal komen er 4 velden voor HOVC. Een hoofdveld en 3 bijvelden. Het 
wordt een open geheel met alleen rondom beplanting. Voor Okko worden  
3 all-weather banen gerealiseerd, die bijna altijd bespeelbaar zijn. Ook komen er  
2 padelbanen. Deze zijn openbaar en te reserveren via internet door middel van een  
reserveringssysteem vanuit Okko. Voor de kinderen wordt een panna-kooi aangelegd. 
Er zullen 84 parkeerplaatsen komen met daarnaast ruimte voor 2 bussen. Qua  
infrastructuur heeft men het volgende plan van aanpak: het sportpark wordt tijdens de 
bouw, maar ook in de toekomst verbonden met de Torenweg via de Hammeersweg. 
Zodat er zo weinig mogelijk overlast ontstaat voor omwonenden en het verkeer in de 
bebouwde kom.  
 
Er wordt begonnen met het kappen van bomen en ook zal het clubgebouw van Okko 
gesloopt worden. Dit staat voor begin 2023 op de agenda. Er wordt puin aangevoerd 
voor het funderen van de Hammeersweg, zodat het vrachtverkeer voor de bouw  
hiervan gebruik kan maken. Ook zal er een archeologisch onderzoek plaatsvinden.  
Er worden proefsleuven gemaakt van 15 meter breed en 20 meter lang. Indien er iets 
wordt gevonden kan men de sleuven uitbreiden. In maart 2023 worden de tennisbanen 
aangepakt, die zullen in april 2023 speelklaar zijn. Ook wordt dan het gebouw van 
Dorpsbelangen verplaatst. Hierna volgt de aanleg van twee voetbalvelden. 
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In de zomer van 2023 wordt gestart met de sloop van de oude en de bouw van de 
nieuwe accommodatie. Dit zal een jaar gaan duren. In het najaar 2023 / voorjaar 2024 
gaat de 2e fase van de realisatie van de voetbalvelden in. Als laatste vinden de  
aanpassingen van de wegen plaats. In het midden van de Hammeersweg komt een 
keienstrook (zoals er nu ook ligt) met aan weerszijden klinkerstroken zodat er toch iets 
van het authentieke karakter van de weg blijft behouden. 

Na de zomerstop van 2024 zal alles klaar zijn. 

Wat een geweldig vooruitzicht! 

Joke Dekker 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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VERKEER – SNELHEID EN PARKEREN 
 
Exloërweg 
Een paar weken geleden hebben we matrixborden geplaatst om te kijken hoe hard er 
nou werkelijk wordt gereden op de Exloërweg ter hoogte van de Coop.  
We zijn hier enorm van geschrokken. 

Meting over 10 dagen: Aantal registraties 9577 
Snelheidsovertredingen (%): 52 

 60-70 kmh  3220 voertuigen 
 70-80 km/h  1290 voertuigen 
 80-90 km/h    370  voertuigen 
 90-100 km/h    100 voertuigen 
 100-110 km/h     26 voertuigen 
 +110 km/h        5 voertuigen 

Gemiddeld rijden er meer dan 500 voertuigen per dag veel te hard op een stuk waar  
dit ontzettend gevaarlijk is. In dit kleine gebied heb je namelijk 3 kruisingen, een  
bushalte en een supermarkt. Er steken hier veel ouderen en kinderen over.  
Wij proberen voor bovenstaande situatie een paar woorden te bedenken maar het  
enige wat er bij ons opkomt zijn de woorden ergernis en ongeloof. Hoe is het mogelijk 
dat iemand met ogenschijnlijk gezond verstand hier zo hard langs rijdt? 

Valtherweg 

Ook de Valtherweg is een gevaarlijke weg. Met name de oversteek van de nieuwbouw 
naar het voormalig Sivo terrein omdat dit een belangrijke oversteekplaats is voor  
kinderen. Er zijn diverse oproepen gekomen vanuit omwonenden om hier wat te gaan 
doen met de veiligheid. Gesprekken met de gemeente hebben nog niets opgeleverd. 
Zebrapaden worden binnen de gemeente niet meer toegepast omdat deze  
klaarblijkelijk schijnveiligheid geven. Andere maatregelen worden niet toegepast omdat 
het dorp in de toekomst volledig 30km/u gaat worden en de situatie dan volledig op de 
schop gaat. Dus tot de transformatie naar een 30km gebied zal er vanuit de gemeente 
weinig actie komen. 

Vanuit dorpsbelangen willen we gaan kijken wat we voor beide situaties kunnen doen. 
Wat in ieder geval op de lijst staat: 
 
Metingen uitvoeren om met harde gegevens de gezaghebbende instanties meer te 
bewegen. 
Overleg inplannen met de verantwoordelijke wethouder 
Overleg inplannen met de politie om te kijken of er meer controles uitgevoerd kunnen 
worden 
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Parkeren 
Dorpsplein 
Zoals eerder geschreven in de 

dorpskrant willen we het dorpsplein 

autovrij maken. Samen met  

vrijwilligers, ondernemers en  

gemeente hebben we de handen uit 

de mouwen gestoken en een mooie 

oplossing gevonden. 

 

Het volgende is uitgevoerd: 

• Losneembare palen geplaatst 

• Stenen voor bepaalde sluiproutes geplaatst 

• Parkeerborden voor touringcar geplaatst 

• Parkeerborden met verwijzing naar  

parkeerplaats Schaapstreek geplaatst 

 

 

 

Wat nu nog rest is een  

parkeerbord plaatsen bij de  

ingang naast het stroomhuisje.  

Het schijnt dat deze doorgang  

dagelijks wordt geblokkeerd door 

auto’s. Er zijn helaas al problemen 

geweest met de nooddiensten die 

niet op het plein konden komen 

doordat iemand de doorgang had 

geblokkeerd met zijn/haar auto. Hierbij dan ook de oproep doen aan iedereen om niet 

meer te parkeren naast of rondom het  

stroomhuisje.  
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School 
We vallen misschien in herhaling maar verzoeken ouders/verzorgers zoveel mogelijk 

de kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen. De laatste tijd is het weer 

een redelijke chaos rond school. 

• Niet meer in de bochten parkeren. Dit is sowieso niet toegestaan en de  

 situatie wordt er enorm onoverzichtelijk voor kinderen. 

• Niet meer parkeren aan hoofdingang zijde (De Goorns/Asterstraat).  

• Dikwijls rijden er auto’s tussen groepen kinderen. 

• Niet meer parkeren op het jeu boulesveld of in de bermen. Het veld en  

 de bermen worden allemaal kapot gereden. Er komen veel klachten binnen 

 van omwonenden. 

 

We zijn in gesprek met de gemeente en onderzoeken de mogelijkheden om de  

situatie veiliger te maken. Handhaving door BOA’s is hier een voorbeeld van. 

We willen graag dat iedereen in het dorp zich veilig voort kan bewegen. Daar hoort 

een eigen verantwoordelijkheid bij door wat minder hard te rijden en misschien ook 

nog eens na te denken om de auto wat minder vaak te pakken. Daar help je het  

milieu, je portemonnee en de veiligheid mee. Pak vaker de fiets, zodat ook kinderen 

meer fietservaring krijgen. Durf ook een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag 

in het verkeer.  

 

Bestuur Dorpsbelangen Odoorn 

___________________________________________________________________ 

ONDERTUSSEN BIJ ODO  
 

Op Kerstavond 24 december vindt weer de Kerstviering plaats. 

In Manege Exloo verzorgen de Harmonie en zanggroep The 

Decibelles de kerstmuziek als omlijsting van het Kerstverhaal.  

 

Aanvang: 19.30 uur 

 

De leden van muziekvereniging Odo wensen u 

fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023! 
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KENNISMAKING WETHOUDER 

Vooraf de maandelijkse vergadering van dorpsbelangen hebben we kennisgemaakt 

met wethouder Henk Zwiep. Henk Zwiep kwam samen met gebiedscoördinator Jakob 

Rijnbergen op bezoek. De belangrijkste reden voor het bezoek is verbinding maken 

met groepen zoals dorpsbelangen of andere projectgroepen. Wethouder Zwiep woont 

in Bronnegerveen en is gebiedswethouder van het zuidwestelijke gebied. Dus niet het 

gebied waar hij zelf woont zodat hij ook rustig naar de bakker kan. In zijn portefeuille 

heeft hij financiën en ruimtelijke ontwikkeling in de breedste zin: wonen, natuur enz. 

We kwamen vanuit dorpsbelangen direct met allerlei ideeën en ontevredenheden. 

Maar de bedoeling van het gesprek was kennismaken. Daarbij benadrukte wethouder 

Zwiep ook dat het belangrijk is zaken via de officiële weg te regelen zodat zaken via  

de officiële weg de organisatie in gaan.  

Maar natuurlijk was er ruimte voor een fijn gesprek. De wethouder en  

gebiedscoördinator gaven aan dat bij alle dorpen dezelfde items aan de orde komen, 

zoals wonen en verkeer. Over verkeer kreeg Cor de kans zijn pijnpunten te melden.  

De matrixborden die nu aan de Exloërweg bij de supermarkt staan doen metingen van 

boven 100 km per uur. Dit was voor iedereen wel schrikken. Ook breng Cor de  

oversteek van de Valtherweg ten hoogte van Langhieten1 ter sprake. Hier steken veel 

kinderen dagelijks over om naar school en huis te gaan, terwijl auto’s met hoge  

snelheid passeren. De wethouder heeft beloofd dit zelf in de organisatie en bij politie 

ter sprake te brengen. Wim gaf aan dat bij de nieuwe inrichting van het sportpark de 

plaats van de Somov schuur een probleem blijft. Er ligt weer een nieuw plan met weer 

verschillende haken en ogen. De wethouder was pas op het sportpark geweest om 

een wedstrijd te kijken. Hij had meerder spelers uit de verschillende dorpen gesproken, 

die allemaal wel enthousiast waren over de fusie en hoe het nu gaat. Als vervolg  

hierop kwam de sportzaal ter spraken die zeer gedateerd, koud en niet energie zuinig 

is. De sportzaal Odoorn is in beeld. Maar er zijn sporthallen binnen de gemeente die er 

nog slechter aan toe zijn. Dorpsbelangen heeft de frustratie geuit dat in Borger wel een 

nieuwe sporthal wordt gebouwd. Daar ging de wethouder niet op in. Er wordt in een 

tijdlijn geplaatst wanneer sporthallen/zalen aan de beurt zijn. Het kan niet allemaal in 

één keer. Hetzelfde geldt voor scholen. Want ook daar is veel mee aan de hand  

binnen de hele gemeente. Het punt wonen en mogelijkheden voor starters en ouderen 

die kleiner willen wonen is uitgebreid besproken. Ook dit zijn onderwerpen waar niet zo 

maar een oplossing voorhanden is. Er wordt gesproken met woning coöperaties.  

En ook hier beloofde de wethouder zich over te buigen. Maar beloftes kon hij niet 

doen. We kunnen terugkijken naar een prettige kennismaking.  

Hopend op een goede samenwerking in de toekomst. 

 

Dorpsbelangen 
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POPGROEP MUSICA E OP ZATERDAG 21 JANUARI IN DE KERK VAN 
ODOORN 
 
Musica E is een gemengd popkoor uit Emmen en het bestaat uit circa 30  
enthousiaste leden van uiteenlopende leeftijd. Ze zingen 4- tot 6-stemmig. De  
dirigent van het koor is momenteel Robert Gangelhof. Hij heeft klassiek slagwerk 
gestudeerd aan het Prins Claus conservatorium in Groningen. 
 
Musica E is een gezellig koor waar ook van tijd tot tijd ruimte is om andere gezellige 
activiteiten. Om de optredens nog aantrekkelijker te maken deden de leden onlangs 
mee aan een workshop choreografie. Want voorop staat dat we een aantrekkelijk 
concert kunnen verzorgen, waarin we al onze muzikale inspanningen, goede muziek 
en repertoire op een attractieve manier kunnen presenteren! Het repertoire bestaat 
uit popsongs, musical en luisterliedjes etc. Nou dat kan echt gezellig worden.  
 
GRAAG TOT ZATERDAG 21 januari 2023.                                                          
Aanvang 20.00 uur in de kerk van Odoorn.                                                                         
Kerk open om 19.30 uur. Entree: € 7,50 p.p.                                                          
Voorverkoop tickets bij Sima in Odoorn. 
 
 
 
 
 
 

(eigen foto) 
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KINDER CARBIDSCHIETEN 2022 
 
Beste Oringers, 
 
De dagen worden korter, de nachten koud en guur, dit brengt ons dichter bij de laatste 
dag van het jaar en de gezelligheid rond het vuur. 
 
Deze laatste dag van het jaar zal, nu het eindelijk weer kan, gebruikt worden om  
traditiegetrouw het oude jaar uit te luiden met doffe knallen en veel gezelligheid! Wat 
ooit begon met een paar jonge Oringers die het toch wel erg spannend vonden om met 
melkbussen het oude jaar uit te knallen, was tot 2020 een jaarlijks terugkerend  
spektakel waar we velen van u al eens hebben mogen begroeten. Dat gevoel en die 
gezelligheid brengen we dit jaar graag bij u terug. 
 
Om deze prachtige traditie over te dragen aan alle jonge Oringers starten we de dag 
ook dit jaar met het al om bekende " Kinder Carbidschieten". Daarom willen we ook dit 
jaar wederom de kinderen, van groep 6, 7 en 8 van de basisschool, uitnodigen om op 
een leuke en veilige manier kennis te komen maken met het carbidschieten. Door  
middel van een verfblikje en een blokje carbid proberen we de kinderen  
stapsgewijs te leren hoe carbidschieten werkt. 
 
Hoe tof is dat? 
Lijkt het jou leuk om mee te doen kijk 
dan eens op de Facebookpagina van 
Team Odoorn of op de website 
www.odoorn.eu. 
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 BOEKBESPREKING:  Een zwaluw in de winter, Timothée de Fombelle, met  

illustraties van Thomas Campi, Em. Querido’s Uitgeverij, 2021  

We weten niet hoe het u vergaat, maar wij vinden het niet altijd makkelijk om een 

kerstverhaal te vinden dat echt mooi is. Meestal zijn de verhalen zoetsappig, of zó  

oubollig, dat ze niet aansluiten bij de wereld van nu. Omdat wij houden van verhalen, 

geven we de moed niet op, en blijven we zoeken. Gelukkig verscheen er recent een 

boekje met een kerstverhaal dat volgens ons op een mooie manier recht doet aan  

deze tijd en aan de essentie van dat oude kerstverhaal. Het boekje omvat feitelijk drie 

verhalen; van Gloria de Zwaluw, van Freddy de ijsvervoerder, en een vluchting.  

Hun levens komen op een wonderlijke manier bij elkaar. Zwaluwen bekommeren zich 

in principe niet om mensen, maar Gloria is anders. Op een dag besluit ze om tegen de 

richting in te vliegen, naar het koude Noorden. Ondertussen filosofeert ze over dat  

besluit. Het leek wel alsof ze geroepen werd door een stem die haar aanspoorde om 

uit het vertrouwde patroon te stappen, om écht vrij te zijn. Al vliegend zegt ze tegen  

zichzelf: ‘het is alsof er ergens op mij gewacht wordt’.  

Freddy werkt al bijna zijn hele werkzame leven voor een ijsfabrikant. Thuis is er  

niemand die op hem wacht, en op 24 december is het honderd dagen geleden dat  

iemand voor het laatst echt iets tegen hem zei. Hij rijdt op die dag met zijn koelwagen 

vol ijs van Frankrijk naar Engeland. IJs voor de feestdagen. Hij maakt zich zorgen over 

zijn aankomst in Calais, vanwege de vluchtelingen die proberen in een vrachtwagen te 

komen, om zo de oversteek naar Engeland te kunnen maken. Freddy vindt het maar 

niets, al die schimmen langs de kant van de weg. Maar dit keer komt het niet zover, 

want zijn baas belt met de boodschap dat de bestelling is geannuleerd en dat hij terug 

naar huis kan gaan. Menig mens zou dat fijn vinden, op kerstavond naar huis te mogen 

gaan, maar Freddy niet. Thuis zal hij slechts een tl-lamp in de keuken en twee stoelen 

rond een tafel aantreffen. In gedachten verzonken, merkt Freddy niet dat bij het naar 

binnen rijden van de koelwagen in zijn garage een zwaluw meevliegt. Een zwaluw die 

even later kortsluiting in de koelwagen zal veroorzaken, waardoor Freddy genoodzaakt 

wordt om die te openen. Tot zijn schrik treft hij daar een vluchteling aan. Onder de  

tl-lamp in de keuken zijn op die kerstavond twee stoelen bezet en wordt er een nieuw 

verhaal geschreven.  

De taal van dit boekje is bijzonder; de gedachten van de zwaluw en Freddy worden 

mooi onder woorden gebracht. Wellicht denk je dat het (toch) een wat gekunsteld  

verhaal is, maar het zou zo maar kunnen dat - als wij de tijd zouden nemen om ons 

levensverhaal onder de loep te nemen - er ook in ons eigen leven momenten zijn die 

gestuurd worden door ‘toevallige’ gebeurtenissen. Een verhaal om over te filosoferen. 

Met kinderen kan je daar nooit te vroeg mee beginnen. En volwassenen zijn nooit te 

oud om het te leren.  

Helene Westerik & Florien van Heest 
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.BIBLIOTHEEKNIEUWS  

Vanaf 5 december wonen er Oekraïense vluchtelingen 

in de Oringer Stee, dus dat betekent dat zij ook beneden 

van de ruimte in de bibliotheek gebruik kunnen maken. 

Verrassingspakketjes  
Van 1 december t/m 30 december heeft de bibliotheek in Odoorn weer haar speciale 
actie. Bibliotheekleden kunnen een verrassingspakket met drie boeken lenen. In de 
bibliotheek liggen ingepakte pakketjes boeken klaar, waar je een keuze uit kan 
maken: Romantische uurtjes Spannende momenten en Lekkere literatuur.  
Laat je ook verrassen!  
 
Openingstijden tussen Kerst en Oud en Nieuw 
De bibliotheek is in deze week alleen open tijdens de bemande openingsuren in de 
middag. Het lunchcafé is namelijk in deze week gesloten. 
  
Film ‘Mijn moeder is een gorilla, en wat dan nog’ 

In de Kerstvakantie op woensdagmiddag 28 december organiseren SOKC en de  

Bibliotheek een familiefilm in de kerk. 

De film ‘Mijn moeder is een gorilla, en wat dan nog’ is een Zweedse animatiefilm van 
Linda Hambäck (Gordon & Paddy) naar het boek van Frida Nilsson. De 8-jarige Jonna 
woont in een kindertehuis en droomt ervan geadopteerd te worden, maar op de  
jaarlijkse open dag is de enige bezoeker een enorme gorilla. Alle kinderen zijn  
doodsbang van het dier, maar Jonna voelt zich toch ook tot haar aangetrokken. Met 
tegenzin geeft de directrice Jonna mee. Tussen Jonna en Gorilla, die heel zachtaardig 
is, groeit langzamerhand een sterke band. Maar dan besluit een eerzuchtige  
wethouder dat Gorilla weg moet van het rommelige terrein waar ze woont, want hij wil 
er een luxe zwembad bouwen. Kunnen de twee bij elkaar blijven? De recensenten 
geven 3 of 4 sterren. Berend Jan Bockting (Volkskrant 20-10-’21): ‘(…) aangenaam 
voortkabbelende kalmte (…) Een bescheiden kleinood (…). André Waardenburg 
(NRC 12-10-’21): ‘(…) eenvoudig geanimeerde maar zeer charmante film (…) staat in 
de traditie van Scandinavische producties met personages die een tikje  
non-conformistisch zijn en op een terloopse manier de status quo uitdagen 

.De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en er wordt Nederlands gesproken.  

We beginnen om 16.00 uur en kaarten a € 5.00 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 

Gezond & Weldrogist Sima en de Bibliotheek. De middag zelf aan zaal. 
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Kniepertjes bakken 
Op vrijdagmiddag 30 december gaan vrijwilligers in de bibliotheek kniepertjes bakken. 
Ook nieuwsgierig naar hoe dat gaat en hoe het smaakt? Of kom gewoon voor de  
gezelligheid aanschuiven en ze proeven. 

Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes 
Woensdag 11 januari 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 Praatjes & Plaatjes Voorleesuurtje in 
de bibliotheek.   

Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun 
ouders of oppas omtrent het thema 'Knuffels en logeren'.   

De toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. 

Babbelen bij een boekie in Bibliotheek Odoorn  
Ook op woensdagmorgen 11 januari kun je bij een kopje koffie of thee praten in de 
Bibliotheek over boeken en elkaar attenderen op boeken die je mooi vindt.   

Vind je het ook zo prettig om van een ander een leuke boekentip te krijgen en hoef je 
niet zo nodig de boeken helemaal uit te pluizen, dan is dit iets voor jou.   

Wat heeft indruk op je gemaakt en waarop zou je een ander willen attenderen?  
Dat kan een tip zijn over een spannend boek of een lekker romantisch boek of zelfs 
over een mooi jeugdboek.  

Kom je ook? We beginnen om 10.00 en eindigen om 11.30 uur.  

Maandag 16 januari is de Bibliotheek gesloten in verband met een provinciale 
scholingsdag. 

Voorstelling voor peuters en kleuters 
Voorafgaand aan de Nationale Voorleesdagen (25 jan – 4 feb) is er op  
zaterdagmorgen 21 januari om 11.00 uur een voorstelling van Jinky’s Mikmak rond het 
boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ voor peuters en kleuters in de  
Bibliotheek Odoorn. 
U kunt zich opgeven via info@bibliotheekodoorn.nl.  
 
Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 


