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35e jaargang no. 5 

Januari 2023 

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: 
29 januari   Kerkdienst in de Paasbergen met voorganger Ds. Thon 
12 februari 10.00 uur Kerkdienst met Helene Westerik. Voor meer informatie   
    kunt u kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl.  
 
AGENDA: 
 
21 januari 11.00 uur  Voorstelling Jinky’s Mikmak in de bibliotheek  
30 januari 14.00 uur  Digitaal café in de bibliotheek  
 1 februari 19.00 uur Alzheimer café in het dorpshuis in Exloo 
 8 februari 10. 00 uur Voorleesuurtje in de bibliotheek 
10 februari  20.00 uur  Toneel in de Boshof Odoorn 
11 februari  20.00 uur Toneel in de Boshof Odoorn 
13 februari: 19.30 uur  Vrouwen van Nu, jaarvergadering en een pubquiz in  
    het Klankholt 
17 februari  20.00 uur Toneel in de Boshof Odoorn 
18 februari 20.00 uur Toneel in de Boshof Odoorn 
18 februari 20.00 uur Shadowski in de kerk van Odoorn 
26 maart   ODO op zondagmiddag in de kerk  van Odoorn 
 

AFVALKALENDER 2023  januari / februari 
31 januari gft, 4 februari oud papier, 7 februari plastic,15 februari restafval,  
21 februari gft, 28 februari plastic 
 
Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  
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VAN DE REDACTIE 
 
Wij van de redactie, willen een ieder een heel goed en vooral vreedzaam  
2023 toewensen. De hoop is toch dat het ten oosten van ons een jaar wordt met wat 
minder oorlogsgeweld en dat ze er tenslotte aan de onderhandelingstafel uit gaan  
komen.  
 
Vroeger was alles beter, hoor ik  mijn collega buschauffeurs zeggen. Deze  
buschauffeurs zijn dan ook al 20 jaar of langer in dienst. Ik ben vanaf 2019  
buschauffeur, dus ik kan hier niet over meepraten. Vroeger had je vaste klanten in de 
bus, besprak je de dag, alles kwam voorbij, je was eigenlijk naast chauffeur ook de 
maatschappelijk werker. Nu is het anders, 80% van de reizigers heeft oordoppen op, of 
oortjes in. Ze stappen in, de meesten zeggen goeiedag en gaan zitten. Kan toch niet 
goed wezen om de hele dag met die doppen op je oren te lopen.  
 
Luisteren ze naar hun favoriete muziek of podcast of volgen ze een studie? Het  
volgende wat me dan ook opvalt is, als de bus nog voldoende zitplaatsen heeft, men 
gewoon blijft  staan. Een enkeling vraagt aan een andere passagier mag ik naast je 
zitten. Vreemd, is men bang of angstig om tegen iemand te praten. Ga lekker zitten, 
doe je dopjes uit en neem de dag door, of heb het over belevenissen die je hebt  
meegemaakt. Vroeger was alles beter. 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier en een 2023 zonder (gehoor)schade.  
Egbert Tingen 
_____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 23 februari 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 12 februari 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. 
 
*Mails komen soms niet aan in onze postbus, zou u zo vriendelijk willen zijn om 
een leesbevestiging te vragen als u ons een mail stuurt? 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND  
 
Geboren: Er zijn geen nieuwe geborenen, zover wij dat weten deze maand. 
 
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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EEN BRILLE VEUR VER ZAIN  

De laatste keer keer dat ik dacht te sterven van het lachen was jaren geleden in  
De Boshof, tijdens een toneelavond. In onvervalst Valthermonds werd een eenaktertje 
opgevoerd over een bril die zoekgeraakt was (die ‘kwijt was’, zoals het huidige  
steenkoolnederlands dat voorschrijft, maar dit geheel terzijde). Het betrof hier ‘een 
brille veur ver zain’, en het werkte mij zo onbedaarlijk op de lachspieren dat ik bijna 
van mijn stoel rolde. En niet alleen ik; ook om mij heen werd gesnikt en gesnotterd van 
het lachen. Het was een sketch voor een dame en een heer. Wie de heer was weet ik 
niet meer; de dame was oud-dorpsgenote Marjan Buring. De zoekgeraakte brille veur 
ver zain zat tijdens de gehele voorstelling gewoon op het voorhoofd van de heer in 
kwestie. Buitengewoon komisch allemaal. 

Ik moet er heel vaak nog aan denken. Dat komt omdat ik zelf om de haverklap mijn 
(lees)brilletje van +3 kwijt ben. Ik denk wel twee keer per dag. Niet zelden volgt er dan 
een verbeten zoektocht door het hele huis; van boven naar beneden en weer terug. 
Meestal komt het hulpstuk wel weer tevoorschijn. Pas geleden nog werd mij per post 
mijn brilletje nagestuurd; ik had ’m laten liggen in een vergaderkamer in Groningen 
(‘Jan, er ligt hier een blauwe leesbril; één van de pootjes zit wat los. Die is van jou 
denk ik hè’. Ja, hoe raad je ‘t zo). Mijn zoekgeraakte leesbrilletje duikt op de  
vreemdste plaatsen op. Op het toilet, bijvoorbeeld. Of in de ijskast, naast een eerder 
die dag gekochte kilo verse runderriblappen. Daarover gesproken: er zijn mensen die 
echt denken dat ik mijn brilletje regelmatig door de jus haal, gezien de vettigheid die 
men aan de glazen denkt te zien. Daarbij standaard de belegen grap debiterend:  
‘Je moet wel héél goeie ogen hebben als je daar door kan kijken’. Pure laster mensen; 
geloof het niet! Ook is het voorgekomen dat de leesbril terecht kwam in de bak met 
aardappelschillen, die ik leegschudde in de groene container en daarbij als door een 
wonder nét nog de bril door de lucht zag suizen. 

En dan te bedenken dat ik ooit helemaal geen brilletje nodig had. Niet om te lezen en 
niet veur ver zain. En ook niet veur dichtbie zain. Ik kon gewoon alles zelf zain,  
zonder hulpstukken. Goeie ouwe tijd, zullen we maar zeggen…. 

 

Jan Wierenga 
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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. 

intro 

Dit is een recept ingestuurd door Diana Legger. Het is een gemakkelijk recept.  
Het resultaat is overheerlijk. Leuk om ervan uit te delen of om het cadeau te geven. 

Chocolade fudge 
Ingrediënten: 
400 gram pure chocolade (55% cacao) 
100 gram walnoten 
270 gram kristalsuiker 
400 gram dulce de leche of bebogeen 
60   gram boter 
5     gram zout (¾ theelepel) 
140 gram mini-marshmallows 
10   gram vanillesuiker (1 eetlepel) 

Bereiding: 
Hak de chocolade en de walnoten en doe ze in een kom.  
Vet een bakvorm of schaal van 21 x 21 cm in met olie en bekleed de bodem met  
bakpapier. Meng de suiker, dulce de leche, boter en zout in een pan. Verwarm het 
mengsel al roerend tot het begint te pruttelen en de suiker is opgelost.  
Zet het vuur laag, voeg de marshmallows toe en roer tot ze gesmolten zijn. Haal de 
pan van het vuur, voeg de chocola, walnoten en vanillesuiker toe en roer tot de  
chocola gesmolten is. Giet het mengsel in de vorm en zet het minstens 5 uur in de 
koelkast. Stort de fudge en snijd hem in blokjes van 3 x 3 cm. Laat ze 1-2 uur iets  
drogen en bewaar ze in een pot of trommel op kamer-
temperatuur. 
 
Dulce de leche: 
Zet een blik gecondenseerde melk (397 gr) in een pan. 
Vul die met water tot het blik onder staat. Breng aan de 
kook, dek de pan af en laat het water minimaal  
75 minuten en maximaal 3 uur zachtjes koken.  
Vul, indien nodig, water bij. Het blik moet onder blijven 
staan. Laat afkoelen en maak het blik open (niet eerder), 
anders kan de hete caramel naar buiten spatten!!!!  
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OOSTERSE FILODEEGTAART 

Dit is een recept ingestuurd door 
Erna Meijering-Elting 

Ingrediënten 

  - 300 gram kipfilet 
  - 3 eetlepels sojasaus 
  - 400 gram gesneden groenten naar keuze (of een kant en klare gesneden zak 
 oosterse groenten) 
  - taugé naar smaak 
  - 1 hand cashewnoten 
  - 3 eieren 
  - Peper 
  - Zout 
  - Eventueel overige variëteit aan Oosterse specerijen naar keuze zoals sambal, 
 tamarinde pasta, citroengras etc. 
  - 8 vellen filodeeg 
  - Springvorm van 24cm doorsnede 

Bereiding 

  - Verwarm de oven op 175 graden. 
  - Snijd de kipfilet heel klein en kruid het met peper en zout. 
  - Bak de kipfilet goudbruin en voeg hierna de sojasaus toe. 
  - Leg 1 vel filodeeg op de bodem van de springvorm. 
  - Bekleed hierna de randen met filodeeg; laat de helft over de rand hangen. 
  - Bak hierna de groenten mee met de kipfilet. Voeg zo nodig en naar wens de 
 overige Oosterse specerijen toe. 
  - Kluts ondertussen de 3 eieren en hak de nootjes fijn. 
  - Doe vervolgens het groenten-/kipmengsel in de springvorm. 
  - Strooi de nootjes over het mengsel. 
  - Voeg het eiermengsel toe en roer vervolgens heel voorzichtig alles door. Pas 
 op dat de filodeeg niet beschadigd. 
  - Tot slot de flapjes dichtvouwen en smeer de bovenzijde licht in met olijfolie. 
  - Dek het geheel af met aluminiumfolie. 
  - 40 minuten in de oven met folie. 
  - 5 minuten zonder folie. 
  - Lekker met nasi, witte rijst en een frisse salade! 

 

 

 

 



6 

 

INTERVIEW MET MARK EN RIANNE VAN RIJSCHOOL BOS 

Bij het binnenstappen in de hal van Huize Bos valt me direct een schitterende  
trouwfoto op. Maar dat is niet de reden van m’n bezoek; ik kom voor een  
dubbelinterview met Mark en Rianne Bos. In november 2011, toen ze net een jaar bij 
elkaar waren, zijn ze met hun rijschool begonnen. Mark heeft eerder z’n  
detailhandelsdiploma gehaald en komt oorspronkelijk uit de mode. Elke dag met  
dezelfde mensen op dezelfde plek werken, vond hij echter niet het meest uitdagende 
toekomstperspectief. Daarom besloot hij op z’n 19e taxichauffeur te worden. 

Hij is dol op autorijden en dit werk beviel hem goed. Het is leuk om met mensen om 
te gaan en vooral de ritten met jeugd brachten veel levendigheid. Op een goed  
moment bedacht hij zich dat het rijden overdag en met jongeren, het best te  
combineren zou zijn als hij rijinstructeur werd. Daarom volgde hij die opleiding en 
met succes. 

Mark komt van origine uit Ter Apel en daar zaten destijds al 4 á 5 rijscholen. Niet de 
beste plek om je te vestigen. Omdat Rianne in Klijndijk woonde en daar niemand 
gevestigd was, was het besluit om daar te beginnen snel genomen. “Na die start in 
november zat het lesprogramma in maart al vol en dat is sinds die tijd ook zo  
gebleven, waar wij heel trots op zijn”. 

Rianne volgde de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en zij werkt sinds 
2014 in het AZC in Ter Apel als Woonbegeleider en Aandachtsfunctionaris.  
Naast het moederschap - ze hebben 2 jonge kinderen - werkt ze daar de ene week 
3, en de andere week 4 dagen per week. 

Op m’n vraag hoe zij elkaar hebben leren kennen, volgt een mooie anekdote.  
Ze ontmoetten elkaar in de trein van Zwolle naar Emmen. Mark was met een  
kameraad op vakantie geweest en keerde van Schiphol terug naar huis.  
Rianne studeerde Sociale Pedagogie in Zwolle en stapte in dezelfde coupé, schuin 
tegenover hem in. Er was direct oogcontact … Het bewijs dat sommige  
ontmoetingen zowel zakelijk als privé tot hele mooie dingen in het leven kunnen  
leiden, is hier overduidelijk geleverd. 

Vanuit deze opleiding en haar positieve levensinstelling, besloot Rianne haar  
ervaring met veel verschillende mensen in te zetten bij het verzorgen van de  
theorielessen. Daartoe volgde ze aan de Verkeersacademie de opleiding tot  
verkeersdeskundige. Ze zet zich in voor duidelijke en persoonlijke begeleiding bij de 
theorie, zodat er begrip van de regels en inzichtelijkheid in het verkeer ontstaat.  

Op die manier kunnen mensen veilig de weg op, vult Mark aan. En dat moet ook wel 
als je Dorpsrijschool wilt zijn. Je moet de mensen met wie je werkt en waar je in het 
dagelijks leven ook tussen woont, goed aan kunnen kijken; “je vervult tenslotte wel 
een maatschappelijke functie in het dorp”.  
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Toen ze een paar jaar geleden verhuisden naar Odoorn, bleef het bedrijf goed lopen. 
Wat ze beiden zeer waarderen is het goede contact met (oud-)leerlingen en ook hun 
ouders; overal in het dorp komen zij ze tegen. Ze voelen zich hier in het dorp heel 
goed thuis.  

De theorie wordt (ook ontstaan door corona) overigens individueel of nu met maximaal 
3 deelnemers thuis aan de keukentafel gegeven. Straks wordt dat klassikaal in Studio 
Job. Daar kan Rianne gekoppeld aan de theorie specifieke doelgroepen begeleiden. 

Het rijden met de lesauto is het mooiste werk en Mark vindt het leuk om mensen iets te 
kunnen leren: “goed, veilig en vertrouwd en daar ga ik 100% voor. Dit is echt mijn vak.” 

Er valt nog iets nieuws te vermelden: binnen een paar maanden wordt er uitbreiding 
verwacht. Afhankelijk van het moment waarop ze slaagt, komt Emma begin dit jaar als 
nieuwe rijinstructeur bij het team. Zij rijdt intussen al een half jaar geregeld met Mark 
mee om zich de ‘Bos-stijl’ van lesgeven eigen te maken. Er zit nog een voordeel aan 
deze uitbreiding geeft Mark aan: er worden flinke werkweken gemaakt en nu de  
kinderen jong zijn, is wat meer vrije tijd om met het gezin te besteden zeer welkom. 

Waarom moet iedereen Rijschool Bos kennen?  
“Het zou mooi zijn als iedereen Mark en Rianne kent”, zegt Mark duidelijk. Omdat we 
op een leuke en ongedwongen manier les geven, persoonlijke aandacht geven en  
interesse tonen. Dat mensen er lol in hebben en het leuk vinden om te lessen.  
En belangrijk: wees eerlijk en duidelijk. Als iemand veel lessen nodig blijkt te hebben, 
sturen we die niet halverwege naar het examen om het ‘alvast te proberen’.  
We gaan voor onze leerlingen wel voor het succes. 

Conny van der Bent-Rengers 
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PODIUM ODOORN 

SCHILDERIJENEXPOSITIE ROLIEN SCHRIK 
IN DE KERK VAN ODOORN 

Kunstenaar Rolien Schrik exposeert tot 27 maart 2023 met 
24 schilderijen in de kerk van Odoorn. Schilderijen met 
voornamelijk bloemen, dieren en ook portretten. 

Rolien Schrik is geboren in Gasselternijveen (1965), en woonachtig in Valthe.  
Schilderen doet zij voornamelijk met acrylverf, zowel op doek als op hout. Zij maakt 
ook gebruik van andere materialen, als pasta's voor het verkrijgen van 3D- effecten. 
Het werk van Rolien Schrik is zeer afwisselend; van natuurlandschappen, bloemen en 
dieren tot portretten en wat meer abstracter werk. Een van haar specialiteiten is het 
schilderen op basis van een foto. Ze werkt graag in opdracht maar ze maakt ook eigen 
werk. 

Rolien is haar hele leven creatief bezig. Nadat de kinderen uit huis waren, kwam zij 
meer toe aan schilderen. Na haar eerste expositie in 2014 in het dorpshuis te Valthe, 
exposeert zij regelmatig in onder andere verzorgingshuizen, restaurants, bibliotheken 
en galeries. 
 
Toegang en openingstijden 
 
De expositie is elke woensdag 
te bezoeken van 14.00 tot 
16.00 uur in de kerk van 
Odoorn. 

Toegang is gratis 



9 

 

50 JAAR VOLKSDANSGROEP “DE SCHAOP’NDANSERS” 
 
Hoe ontstaan, wat doen ze, wat beleven ze, wat drijft ze enz. enz. 
 
Historie: 9 juni 1973, Het eerste optreden van de Volksdansgroep, tijdens het  
Schaapscheerdersfeest te Exloo. Er was, een jaar ervoor,  besloten om tijdens het 
schaapscheerdersfeest dans en muziek toe te voegen aan dit feest. Een aantal  
enthousiaste inwoners van Exloo, dansparen, muzikanten en dansleiding ging in de 
maanden daarvoor flink aan het oefenen met verschillende dansen en muziek stukken 
instuderen men kreeg ook de authentieke Drentse kleding aan voor hun optreden en er 
moest natuurlijk ook nog een naam verzonnen worden voor de dansgroep, maar dat 
was niet zo moeilijk door al die schapen in Exloo dat werd “de Schaop’ndansers”.  De 
dansgroep was toen onderdeel van Dorpsbelangen Exloo en kreeg daarvan de kleding 
en toebehoren zoals de kostbare oorijzers in bruikleen, die op hun beurt de kleding van 
inwoners uit Exloo had verkregen. De dansgroep was een succes, leuke en vrolijke 
accordeon muziek en authentieke Volksdans in Drentse dracht.  
 
Hun eerste optreden, buiten Exloo, was al in augustus 1975 in Odiliapeel waar ook een 
Schapendag werd georganiseerd naar voorbeeld van het Schaapscheerdersfeest in 
Exloo , Dorpsbelangen Exloo werd daar uitgenodigd en ging met spinsters, wol  
bewerkers en zoals gezegd “de Schaop’ndansers” en lieden voor de oude ambachten 
te demonstreren naar toe.   
 
Vele jaren waren de optredens (alleen) tijdens Schaapscheerdersfeest, later kwam 
daar “oude Ambachten” en “op de Kloet’n” in Exloo bij. Ook waren “de  
Schaop’ndansers” het huis/dans orkest van het dans evenement SIVO te Odoorn, De 
dansgroep opende vele jaren het gala optreden in de grote tent en trad op de podia op 
verschillende dagen. De dansgroep kreeg gaande weg de jaren bekendheid door het 
land, kreeg aanvragen voor markten en braderieën, verzorgingstehuizen, hotels en 
dansevenementen. Ook in het Buitenland werden optreden verzorgd, bij de  
zogenaamde Holland dagen. Later kwamen daar optredens bij op de grote  
dansevenementen zoals de Europeade. 
_____________________________________________________________________ 
 
DRENTS WOORD VAN HET JAAR 2022 
 
Drenten bint positief: ‘feduzie’ mooiste Drentse woord van 2022. Het mooiste Drentse 
woord van 2022 is bekend. Streektaolorganisatie Huus van de Taol hef ok dit jaor een 
zuuktocht naor het mooiste woord oet de Drentse taol organiseerd. 
 
En dat was veur veul liefhebbers van het Drents reden um een stem oet te brengen. 
Dit jaor waren het tien woorden oet het project ‘Heksen en Blauwvarven’ waor ze oet 
kiezen kunden. Het gung um woorden as grommen, kribben en dauweln.  
( Grommen is zachies sneien, kribben betiekent ruzie maken en dauweln is treuzeln.) 
 
Nao een spannende verkiezingsweek, waorin zu’n 850 stemmen oetbracht bint, bleek 
het woord feduzie (betiekent vertrouwen) favoriet. Van alle stemmers wordt er drei  
oetloot, die kriegt een schier priezenpakket van het Huus van de Taol. 
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DE SHADOWS TRIBUTE BAND SHADOWSKI 18 FEBRUARI 
2023 IN DE KERK VAN ODOORN  
 
Wat goed is komt snel. Dat geldt zeker voor de tribute band 
Shadowski die voor de tweede keer naar Odoorn komt voor 
een optreden. De Shadows tribute band Shadowski bestaat uit 
Frans Többen, Gerard Rolink en Harry Kieft met als  
gastdrummer Jan Stuivenberg.  
 
De bandleden werden geïnspireerd door de muziek van de Shadows en met name 
door de gitarist Hank B Marvin, die het geluid van de Shadows bepaalde.  
Mooie muziek uit de zestiger jaren. Gerard Rolink is de solo gitarist van de groep,  
die ook in de Human Orchestra speelde. Hij staat bekend door zijn prachtige  
gitaarspel. Frans Többen is de bassist die ook in de B.J. Hegen Bluesband speelt en  
in de Marvins (in de jaren 60). Door zijn strakke spel komt de muziek echt tot zijn recht. 
Harry Kieft speelt ook in de groep Retro met o.a. Roel Luchies van de Scandals en Jan 
Stuivenberg speelt ook nog steeds in Roots ‘66. 
  
Shadowski speelt zo’n 60 tot 80 bekende nummers van de Shadows waaronder  
Apache, the Deer hunter, Kon -Tiki, Guitar Tango, Wonderful Land, Atlantis,  
The Savage Frightened City, The Lost City en The Rise And Fall Of Flingle Bunt.    
 
Graag tot zaterdag 18 februari 2023.                                                      
Aanvang 20.00 uur in de kerk van Odoorn.                                                                          
Kerk open om 19.30 uur. Entree: € 10,00 p.p. 
Voorverkoop tickets bij Sima in Odoorn. 
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REDACTIELEDEN DOOR DE JAREN HEEN, NU  BIANCA MEIJERING 
 
In 2000 kwam ik na een korte afwezigheid weer in oes dörp Odoorn wonen.  
Vlak daarna kwam ik in de redactie van Oes Dörp terecht. Ik werd verantwoordelijk 
voor het secretariaat. Mijn werkzaamheden bestonden uit het verzorgen van de  
notulen tijdens de redactievergaderingen en het verzamelen van alle kopij die  
binnenkwam.  
 
Gedurende de jaren die volgden heb ik dit altijd met veel plezier gedaan.  
De vergaderingen die ik heb bijgewoond wisselden nog wel eens van samenstelling, 
maar waren over het algemeen altijd erg laat, nat en uitermate gezellig. 
Toch was het niet alleen maar gezelligheid wat de klok sloeg. We deden ook ons 
uiterste best om iedere maand weer een goed gevuld krantje af te leveren, door en 
voor het dorp. Zoals de huidige redactie dat nog steeds doet. 
Ik vind het mooi om te zien dat Oes Dörp in deze digitale tijd nog steeds overeind 
staat. En dat er nog steeds vrijwilligers zijn die geheel belangeloos iedere maand 
weer een dorpskrant maken die gratis (!) verstrekt wordt aan alle inwoners van  
oes dörp.  
 
Complimenten daarvoor aan de redactie en ga zo door!
  
 
Bianca Meijering 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
TER NAGEDACHTENIS...... 

Ons bereikte het bericht dat op 12 januari jongstleden Jans Hilvering is overleden. 
Vanaf september 1998, was Jans verbonden aan Oes Dörp als redactielid en vanaf 
september 1999 ook lange tijd als voorzitter.  

In september 2011 gaf hij de voorzittershamer over en stapte uit de redactie  
vanwege zijn verhuizing naar Borger. Jans nam mede het initiatief om van Oes Dorp 
een stichting te maken. De statuten dateren van 2003. 
 
Ik kende Jans als een bevlogen mens met veel enthousiasme en inzet.  
Hij heeft dan ook veel betekend voor de dorpskrant. 
 
We wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe met dit verlies. 
 
Namens de redactie van Oes Dörp,  
Anke van den Honert 
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SPITWA(A)RK 

Nieuwe Spitwa(a)rk: hunebedden Exloo, christelijk  
onderwijs Valthermond, oorlogscriminaliteit 1

e
 Wereldoorlog, 

winteravond en es en- veldwegen 
 
Spitwa(a)rk begint met de twee hunebedden die Exloo rijk is, 
een in het Hunzebos en een ten noorden van Exloo, in het 
Staatsbos. Roel Sanders gaat in op de geschiedenis en ligging van de hunebedden. 
Jakob Westendorp dook in de geschiedenis van het christelijk onderwijs in  
Valthermond. Hij vertelt over de totstandkoming van School 49 en School 87.  

In de Eerste Wereldoorlog was er kleine criminaliteit aan de grens van onze gemeente, 
dus in het veengedeelte. Hoe dat ruim honderd jaar geleden ging, beschrijft  
Albert Eggens. Van Harm Tiesing een oud verhaal met de titel Winteravond.  
Misschien heeft u ze al gezien, de es- en veldnamenbordjes rond Exloo?  
Roelof Hoving schrijft over dit project.  

In de rubriek Herkent u het nog? een fotokaart van smederij Van Gerner in Odoorn uit 
begin vorige eeuw. In Jan Wierenga’s column Rondblik gaat het over de  
Valtherschans. Hij vertelt over de geschiedenis van deze aarden wal en Wierenga is 
een stuk historie weer tot leven gewekt. De Middenplaat is, met veel foto’s gewijd aan 
het 25-jarig jubileum van Carspel Oderen. Uit de krant is een artikel uit 1953 over het 
dan komende eeuwfeest van 2e Exloërmond. Op de voorplaat de woning aan de  
Valtherweg in Odoorn, nu van de familie Dekens, gefotografeerd in de jaren dertig van 
de vorige eeuw.  

De hunebedden van Exloo 
Exloo heeft twee hunebedden(D31 en D30). Een in het Hunzebos, zuidelijk van Exloo 
en een in het Staatsbos. Hunebed D31 heeft een merkwaardige geschiedenis  
ondergaan. Sanders schrijft ook over de ligging en over onderzoekers uit Engeland. 

Christelijk onderwijs in de Valthermond 
De behoefte aan bijzonder onderwijs in Valthermond ontstond eind 19

e
 eeuw. In de 

veenkoloniën was het een lappendeken van kerkelijke gezindten. In Valthermond  
waren de gereformeerden (1891) en de orthodox hervormden (1898) de grootste. Zij 
wilden eigen scholen stichten. Het duurde tot 1916 voordat de eerste christelijke 
school hier startte. 
 
Oorlogscrisiscriminaliteit in de Eerste Wereldoorlog  
In de Eerste Wereldoorlog was er schaarste en er waren diverse regels om  
levensmiddelen in ons land beschikbaar en betaalbaar te houden. Velen probeerden 
door ontduikingen extra geld te verdienen. Oorlogscrisiscriminaliteit kwam ook hier 
voor, bijvoorbeeld Dikbroeken, Vetstukken en andere delen van Valthermond.  
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Winteravond  
Harm Tiesing neemt ons mee naar begin vorige eeuw en vertelt hoe een vreemdeling 
in oostelijk Drenthe werd geholpen. Het verhaal laat niet weten waar het zich  
afspeelde, maar het zou ook in ons kerspel kunnen zijn. Ze zochten hier een bestaan. 
Ze hadden verwacht met het binden van heidebezems en boenders de kost te kunnen 
verdienen. Het liep anders. 

Es- en veldwegenborden rond Exloo 
Het dorp Exloo en omgeving is sinds kort voorzien van 54 naambordjes bij 27 es- en 
veldwegen. De bordjes staan bij de zandwegen op de es en bij de veldwegen in het 
veen. U leest hoe dit project is gefinancierd en gerealiseerd. 

Het wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar de Coöp 
in Odoorn, 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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OPENING KABOUTERBOS DAVEREND SUCCES 
 
Om 09.45 uur op 07 januari werden we samen met andere genodigden ontvangen in 
de hal van de school  met koffie en gebak. Rudi Eding hield een leuke  
openingstoespraak met uitleg over de totstandkoming van het Kabouterbos.  
Initiatiefneemster Geesje Timmermans had elders in het land hiervoor ideeën  
opgedaan en een commissie gevormd met Ronald Mones, Marcella Timmermans, 
Sanne Kraster en Rudi Eding. Duidelijk was dat er behalve het vrolijke, kleurrijke  
geheel ook een educatief karaker werd nagestreefd. De inrichting is zodanig  
gemaakt dat de peuters/kleuters er ook van kunnen leren. Er zijn een tiental thema's 
uitgewerkt (cijfers, letters, bomen, dieren, sport, vogels, beroepen, vervoermiddelen, 
fruit en weer). Per thema zijn ongeveer 10 kabouters geplaatst. De materiaalkeuze 
betreft voornamelijk duurzaam hout. Naast het educatieve karakter wordt ook het  
buitenspelen gestimuleerd. Het blijkt namelijk dat één op de zes kinderen nooit  
buiten speelt. 

Ook nog even wat gekheid tussendoor. 

Nadat Geesje tot koningin van het Kabouterbos was gekroond, werden de makers 
van de kabouterbos (Wim Exel, Klaas Tijben, Jan Kamping, Frits Langeland en Jacob 
Hartman) nog even geridderd. Dit zijn een aantal gepensioneerde mannen, die met 
veel plezier vanaf juli 2022 elke dinsdag en donderdag met elkaar geklust hebben. 
Ook waren een aantal dames actief bezig geweest met het verven van de  
kabouters. Al met al een goede stimulans voor de gemeenschapszin en de sociale 
contacten. Na de toespraak van Rudi was het tijd om met elkaar naar het  
kabouterbos te wandelen. Mede doordat de weergoden gunstig gestemd waren was 
de opkomst gigantisch. Er werden vrolijke kaboutermutsen uitgedeeld en zo'n 150 
kinderen, ouders, grootouders en genodigden waren getuige van de  
openingsceremonie. De heer Hans Kuipers (gedeputeerde van de provincie Drenthe), 
burgemeester Jan Seton en Thijs Rondhuis (kinderraadslid van de Gemeente Borger-
Odoorn) knipten samen een lint door en er werd een  
prachtige kabouter van houtsnijwerk onthuld.  
Een rondje door het bos leverde talloze enthousiaste  
reacties op.  

Het was werkelijk fantastisch gemaakt. De kinderen 
konden nog meedoen met een zoekspel en  
grabbelen in de grabbelton. Ook was er ranja met wat 
lekkers. Het is heel fijn dat alles met camera's  
beveiligd wordt, zodat we er hopelijk nog heel lang 
van kunnen genieten. Ga eens kijken, het zal u  
verrassen. 

P.S. Op maandagmorgen kwam Aaldert Oosterhuis  
van Radio Drenthe een kijkje nemen voor zijn  
radio programma op Tjak en interviewde de  
Initiatiefnemers Geesje en Marcella Timmermans. 

Joke Dekker 
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                                                                                        (foto’s Hettie Klein) 
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MIJN VERHAALTJE OVER DE EENDENKUIL 
 
Als ik bij de Eendenkuil zit en zie hoe mooi het nu is, komen ook de herinneringen. 
Dan zie ik een heel andere Eendenkuil. Maar ook heel mooi. 
 
Het is winter, echt winter en in korte tijd is de Eendenkuil dicht gevroren. Dikke  
ijslaag, een prachtig ijsbaantje. Veel kinderen hebben er leren schaatsen. Mijn  
kinderen ook. ‘s Middags komen moeders en vaders met hun kinderen, schaatsen 
onder binden, voorzichtig op het ijs zetten en proberen maar. Ik zie het nog voor me, 
krabbelen, hakkelen, vallen en nog eens vallen, maar doorgaan en ja hoor, na enige 
tijd gaat het steeds beter en beter en een plezier dat ze hebben. Geweldig. Toen was 
ik jong. Nu ben ik oud. Van alle kanten hoor en lees je, blijven bewegen. Probeer elke 
dag een wandeling te maken. Dat probeer ik. 
 
Het was een prachtige zomer en bijna elke dag wandelde ik langs de Eendenkuil. Nu 
kun je heerlijk op een bankje uitrusten en dan ga je veel zien. De planten zijn  
gesnoeid en ik heb ze zien groeien en groeien en op een zeker moment is het een 
gele bloemenzee. Even later bloeien er paarse bloemen. Prachtig. Als je daar zit, leer 
je de eenden ook een beetje kennen. Er zijn er tien, vier jongere en vijf oudere  
eenden en een kleine bruine. Drie witte eenden heb ik zien verkleuren, de hals en de 
rugveren werden gelig en bruin. Heel bijzonder. Meestal zwemmen de eenden heel 
rustig, maar soms zijn ze heel druk. Ze zwemmen door elkaar heen en maken veel 
kabaal. Eén gekwaak. Dan ga ik een beetje fantaseren en denk, ze doen zeker een 
spelletje, dan gaan ze aan gymnastiek doen. Ze zwemmen naar elkaar toe en steken 
tegelijk hun snavel en hals diep in het water en pats, tegelijk schieten ze omhoog, 
staan in het water en fladderen met de vleugels. Dat doen ze een paar keer, zwem-
men naar de kant, zoeken een plekje in het gras, ze gaan liggen, leggen snavel met 
lange hals schuin naar de rug en gaan heerlijk rusten. Heel mooi om te zien.  
 
Als het mooi weer is en je zit op een bankje bij de Eendenkuil, voel de zon op je  
gezicht, zie de mooie planten en  
bloemen, de eenden zwemmen rustig en 
als dan de fontein ook nog het water 
hoog de lucht in spuit, is het heel  
rustgevend en o zo mooi! 
 
Gisteren (enige tijd geleden geschreven, 
red.) wandelde ik langs de Eendenkuil en 
ik schrok een beetje. Een heel andere 
Eendenkuil, helemaal kaal. Alle planten 
weg, de fontein werkte niet meer, zelfs 
de eenden lagen heel stil en een beetje 
treurig in het water. Het is herfst. 
 
Ingezonden door Annie Bos 
(eigen foto) 
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POPKOOR “POP OET IES” 

Een nieuw jaar schept nieuwe invullingen voor het jaar. Voor u misschien wel een  
ontdekking voor het leven. Het is nu juist een mooie en goede tijd om je te  
verbinden aan een gezellig koor, zoals het popkoor Pop Oet Ies. Wij zingen lichte  
herkenbare liedjes uit het wereldwijde pop repertoire. De uitvoering is meestal drie 
stemmig sopraan, alt en mannenstem (bariton). U hoeft niet voorzien te zijn van  
geweldig vocaal talent maar het zou voor het koor natuurlijk wel prachtig zijn.  
U kunt deze nieuwe weg inslaan door op een maandagavond eens langs te komen bij 
een repetitie van het koor. Wij oefenen iedere maandag avond van  
19.30 uur tot 21.30 uur in het Woonwijkcentum De Paasbergen te Odoorn.  
Halverwege de avond is er ruimte om even gezellig koffie/thee te drinken.  

Er is al veel geschreven tijdens het Corona tijdperk hoe belangrijk zingen kan zijn voor 
uw longen, conditie, houding en totale welgesteldheid. Na enige tijd zult u  
versteld staan van het resultaat. Niet alleen het zingen maar ook het contact met  
elkaar is van onschatbare waarde. 

Neem geheel vrijblijvend eens contact op met onze secretaris Herma Winters,  
te bereiken via popoeties@gmail.com. Wij hopen u eens te ontmoeten. 

Tinus de Jong. 
___________________________________________________________________ 

VRIJWILLIGER. 

Vrijwilliger worden is een kunst. 
Vrijwilligers krijgen is een gunst. 
Vrijwilligers hebben is een geluk. 
Vrijwilliger blijven is een meesterstuk 

 - Want vrijwilliger zijn 
- Is vrijwillig maar niet vrijblijvend 
- Is verbonden maar niet gebonden 
- Is onbetaalbaar maar niet te koop 
- Is positief denken en doen met als doel 
- Voor de ander en jezelf een goed gevoel 
- Want daar kan alleen liefde wonen 
- Daar alleen is het leven goed 
- Waar men blij en ongedwongen 
- Alles voor elkander doet 
- Een zachte blik, een goede daad 
- Een vriendelijk woord, een blij gelaat 
- Al lijkt het soms weinig wat je doet 
- Je geeft veel meer aan dan je zelf vermoedt 
- Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig 
- Want iedere vrijwilliger is hard nodig. 
 
Ingestuurd door Janny Eefting. 
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ONZE MAN IN QATAR  
 
In november vorig jaar schreef ik al een stukje over Fienus Baas, onder de titel  
Oranjeheld in Odoorn. Hij ging als vaste supporter van het Nederlands Elftal naar het 
WK in Qatar. Ik was nu natuurlijk nieuwsgierig hoe het daar geweest was en dus zocht 
ik hem weer op. Over het voetbal hebben we het maar niet gehad, het moest wel  
gezellig blijven. Als u goed heeft opgelet heeft u hem trouwens kunnen zien op de TV, 
uiteraard wel vermomd. Toen ik hem daarover appte was zijn eerste vraag of  
onze televisie nog heel was en na mijn reactie over het bedroevende spel van Oranje 
beaamde hij dat en was zijn hartenkreet: “dorst!!”. Het contact per app was trouwens 
uitstekend, dit in tegenstelling tot dat per telefoon. Die vorm van contact was volgens 
Fienus een drama. Het was er vooral extreem warm, ‘s morgens al 33 graden C,  
oplopend naar ruim 40. Als er dan ook nog, tegen alle eerdere berichten in, toch geen 
bier is in het stadion een ook niet in de zogenaamde fan-zones, wordt het een  
opgave. “Ik heb nog nooit zo veel Cola gedronken, het kwam me de neus uit!” aldus 
Fienus. Vanwege de hitte was het in de stadions met airconditioning daarentegen wel 
aangenaam en voor de wedstrijden in die stadions waren ze er uiteindelijk wél  
gekomen. De stadions waren werkelijk geweldig en ook alle andere voorzieningen 
waren prima in orde. De metrostations waren prachtig, de metro plus het andere  
openbaar vervoer was gratis, er was bijzonder veel hulpvaardig personeel en alles 
was super schoon. “Je waande je in een soort sprookje, je werd volledig in de watten 
gelegd”. De hele dag waren er drie touringcars beschikbaar bij het appartementen 
complex waar men verbleef, soms zaten ze met drie man in zo ’n bus! Tot zo ver het 
goede nieuws. 
 
Toch had Fienus volgens zijn idee steeds het gevoel dat het allemaal niet echt was, 
het was fake. Quatar is geen voetballand, hoewel ze wel alles uit de kast hebben  
gehaald om het zo te laten lijken. (“Uit de kast” is in dit verband/land misschien een 
ongelukkige opmerking, mijn tekst!). Als supporters was er vrijwel geen verbinding met 
collega ‘s uit andere landen, zoals dat bij andere toernooien gebruikelijk is en  
helemaal merkwaardig was dat lege plekken in het stadion werden opgevuld met  
lokale, zogenaamde supporters. Die kregen een (gratis?) kaartje en een shirt van een 
van de spelende ploegen. Uit alles bleek vooral dat geld geen enkele rol speelde. Dat 
bleek ook bij een bezoek aan de duurste wijk van de hoofdstad Doha, Pearl. Daar is 
het een en al pracht en praal, met een jachthaven vol enorme jachten, de meeste 
voorzien van een helikopter!! Uiteraard kregen we het ook nog over de veel  
genoemde misstanden rond de arbeidsmigranten. Fienus en zijn compagnons hebben 
daarover een gesprek gevoerd met een Filipijnse die al vier jaar in Doha werkzaam 
was. Haar arbeidsomstandigheden bleven daarbij onduidelijk, maar ze gaf wel aan dat 
zij met haar inkomen haar man en kind én ouders kon onderhouden. Je kunt je  
afvragen of dit fenomeen erg veel afwijkt van onze verhouding tot ónze  
arbeidsmigranten. Wat Fienus nog wel benadrukte was dat alle gasten verplicht waren 
om een soort tweede paspoort te bezitten, waardoor ze bij al hun gangen konden  
worden gevolgd en gecontroleerd. “Je piest daar niet zomaar buiten de pot”, de  
eventuele straffen zijn bovendien ook niet kinderachtig. Het is er dus buitengewoon 
veilig. Dat was ook de conclusie van een gesprek dat ze hadden met een  
Nederlandse werknemer, die al 17 jaar in Qatar woont.  
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Gevraagd of hij te zijner tijd ook 
naar Saudi-Arabië zou gaan, 
gaf Fienus aan dat hij daar pas 
als het zover is een beslissing 
over zal nemen. Net als voor dit 
toernooi in Qatar heeft hij daar 
beslist twijfels over. Toch vindt 
hij dat je, als je eerlijk bent, niet 
veel negatiefs over dit toernooi 
kon zeggen.  
 
Theo Zondag  
 
 
——————————————————————————————————————- 
BORGER-ODOORN GEGROEID 
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst maakt de burgemeester traditiegetrouw de  
ontwikkeling van de bevolkingsomvang bekend. Tot voor kort ging het dan vaak over 
krimp, nu was dat anders. 
 
Op 1 januari 2023 had onze gemeente 25.902 inwoners, dat zijn er ruim 200 meer dan 
een jaar geleden. Van deze groei is, gelet op de achterliggende reden misschien  
helaas, de helft toe te schrijven aan hier naartoe gevluchte Oekraïners. Maar ook  
zonder hen zijn we dus weer gegroeid. En dat dan vaak ook door mensen die zich hier 
van elders vestigen, opvang van vluchtelingen uit het Westen, zoals de burgemeester 
dat uitdrukte.  
 
En waar wonen die nou vooral? Als het gaat om de vraag wie het grootste is, gaat het 
al jarenlang tussen Borger en Nieuw-Buinen. Op 1 januari was Nieuw-Buinen de  
grootste, met 4.963 inwoners. Borger had 4.961 inwoners. Dat is een verschil van 
maar twee inwoners!  
 
Het aantal van Oes Dörp is niet specifiek genoemd, dat komt vast nog wel eens. 
De burgemeester maakte van deze gelegenheid onder meer gebruik om alle  
vrijwilligers die aan de opvang van de Oekraïense vluchtelingen hun bijdrage hebben 
geleverd, te bedanken. 
 
Theo Zondag 
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VOOR HET VOETLICHT: Etty Huizenga-Van Houten 

Even voorstellen, wie is Etty?  
Etty Huizenga is geboren op 29 maart 1953 in Bedum, Groningen. 
Ze is een dankbaar mens, wordt straks 70 en is daar blij mee. 

Wat houdt je bezig overdag? 
Vrijwilligerswerk, maar niet te veel. Ze wil ook tijd overhouden voor zichzelf. Ze houdt 
er van met mensen om te gaan. Etty doet ook het ‘Proatbankie’. Heel wat mensen  
komen bij haar aanschuiven. In deze tijd van het jaar gaat het ook door, binnen, in de 
hal van de Paasbergen. 

Wat is je grootste passie? 
Ik doe maar wat. 

Wie zou je nog graag eens ontmoeten? 
Jur!  
Ik zou m’n man nog wel willen ontmoeten, maar ik ga hem niet storen, ik gun hem ook 
de eeuwige rust. 

Wat inspireert je? 
Ik hou veel van de natuur. Mensen vind ik ook erg belangrijk. 

Mooiste moment tot nu toe in je leven? 
De geboorte van m’n kinderen, het samenzijn en het gezinsleven. Dat heb ik altijd erg 
mooi gevonden. 

Wat was het dieptepunt of blunder? 
Het verlies van Jur. Het leven met Jur en zonder Jur zijn 2 verschillende dingen. Jur is 
ook in Bedum geboren en ze hebben zelfs in de box naast elkaar gestaan. Hun ouders 
woonden 2 huizen bij elkaar vandaan. 
Later, toen Jur inmiddels agent in Slochteren was, kwamen ze elkaar weer tegen en zo 
kwamen ze samen. 

Wat wilde je graag worden toen je jong was? 
Juf, en dat ben ik ook 25 jaar geweest. 

Favoriete vakantiebestemming? 
Op ‘t ogenblik Nederland. Rustig aan. Ben ook heel tevreden in m’n huisje en onder 
m’n afdak in de tuin. Gewoon thuis! 

Wat vind je mooi aan Odoorn? 
Prachtig dorp - ze kwamen hier in 1987 wonen vanwege Jur’s werk - je kunt hier alles 
krijgen. Nou ja, geen kleren, maar dat is maar bijzaak. Mooi winkelbestand. Pand 11 
voor kadootjes.  
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Minpunten van Odoorn of wat mis je? 
- 

Wat is je favoriete film of boek? 
Niet echt een film. Lees nu een boek van Edith Eger over de Holocaust (De Keuze, 
leven in vrijheid). Indrukwekkend boek, zou iedereen moeten lezen. 

Dorpskrant Oes Dörp, wat vind je daar van? 
Als ie komt, lees ik alles en ook direct. Van voor tot achter. 

Wat vind je van ons Koningshuis? 
Leuk om te volgen, maar het is allemaal betrekkelijk. 

Levensles of tip voor onze lezers 
Het leven is meebuigen en meedeinen. 

Dank voor je gastvrijheid Etty, de lekkere thee en koek en 
een hele gezellig babbel. Fijn om weer eens bij m’n  
Oringer achterbuurvrouw aan te schuiven. 

Conny van der Bent-Rengers 

_____________________________________________________________________ 
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BABY'S 2022 
 
Traditiegetrouw plaatsen we in het januarinummer foto's van de baby's die afgelopen 
jaar zijn geboren. Helaas was dit jaar de respons op onze oproepen voor babyfoto's 
heel erg laag. Hieronder de foto's die we wel hebben ontvingen. 

30 juni 2022: Anna Hofstee 2 augustus 2022: Nick Rengers 

7 december 2022: Sepp Denekamp 

14 oktober: Oos Kolenberg 
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OFFICIËLE OPENING NIEUW PAND MEIJERING MECHANISATIE 
 
Begin januari 2023 werd het imposante nieuwe pand van Meijering Mechanisatie aan 
de Hoofdweg officieel geopend. Na een redelijk langdurige bouwperiode en een  
officieuze ingebruikname begin vorig jaar, werd er nu serieus uitgepakt. 
We hebben het hier wel over een langjarige adverteerder van ons blad.  
Het parkeerterrein was voorzien van dranghekken, naar ik van aanwezigen begreep, 
was dat geen overbodige luxe. Gelet op het weer miste ik trouwens wel een beetje een 
shuttlebus. Samen met anderen heb ik mij vergaapt aan de diverse gigantische  
machines, maar ook klein spul is er voldoende aanwezig. Het pand is volgens de  
laatste techniek op het punt van verwarming en klimaatbeheer uitgevoerd, van het gas 
af en voorzien van een gigantische hoeveelheid zonnepanelen. 
 
Het meest indrukwekkende was voor mij een volautomatisch magazijn. 
Via de computer wordt, onder andere via een fors uitgevallen lift, uit een metershoge 
‘kast’ ieder gevraagd onderdeel in een soort hele grote lade aangevoerd. 
Een speciaal lampje geeft dan ook nog aan welk onderdeel precies gepakt moet  
worden. De techniek staat voor niets!! 
In de bijgaande foto ’s hebben we geprobeerd een indruk van het bedrijf te geven. 
 
We wensen de familie Meijering (de ouders en drie zonen) en het personeel veel  
succes en werkplezier in het nieuwe onderkomen.  
 
Theo Zondag 
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CURSUS VALPREVENTIE  
 
Merkt u dat u af en toe wat minder vast op de benen 
staat of dat u vaker struikelt of valt. Geeft u zich dan op 
voor de cursus valpreventie. 
 
In deze cursus van 3 bijeenkomsten leert u hoe u vallen 
kunt voorkomen en hoe u op moet staan als u  
onverhoopt toch gevallen bent. Informatie wordt afgewisseld met bewegen. 
 
Balans, coördinatie  en sterke spieren zijn belangrijk om vallen te voorkomen.  
U krijgt hier oefeningen voor. De cursus is afwisselend en leerzaam. 
NB: In deze cursus zit niet het oefenen van valtechnieken. 
 
Data:  Maandagen 6, 13 en 20 februari 
Tijd:  09.30 - 11.30 uur 
Locatie: Dorpshuis Exloo ( Hoofdstraat 58A, Exloo ) 
Kosten: € 15,00 incl. cursusboek en 2x koffie/thee per bijeenkomst  
 
Aanmelden 
U mag een mail sturen naar p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of bellen naar  
06 - 11 39 43 01 Vermeld naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. 
 
U kunt zich ook aanmelden via de website.  
https://www.actiefborgerodoorn.nl/activiteiten/cursus-valpreventie-in-exloo-2009  
_____________________________________________________________________ 
 
NIEUWJAARSBORREL LANGHIETEN 2  
 
Zaterdag 7 januari was de jaarlijkse 
nieuwjaarsborrel in Langhieten 2.  
Buren wensten elkaar het beste toe 
voor 2023 onder het genot van  
Glühwein, warme chocolademelk,  
broodjes knakworst en hapjes.  
 
Daarnaast was er heerlijke snert,  
gemaakt door Jantiena.  
Voor de nieuwe buren in de wijk was 
het een mooie gelegenheid om  
kennis te maken met iedereen.  
We hebben er allemaal van genoten. 
Het was een mooie start voor een 
jaar waarin we weer leuke activiteiten 
gaan plannen. 
 
Martine Wieringa  
Speeltuinvereniging Langhieten 2 
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RARA WAT IS DIT? 
 
Het voorwerp van de vorige keer werd herkend. 
Angela Raanhuis schrijft ons; “Het voorwerp is de  
brander en het lont van een scheepslantaarn. En dat 
klopt het is inderdaad een lont van een olielantaarn.  
Deze werden wel degelijk op schepen gebruikt. 
 
Voor het voorwerp van deze maand doet een mede 
Oringer een beroep op u. Ik moet u nu al bekennen dat 
ik geen idee heb wat het is. Hopelijk is er iemand van u 
die kan helpen.  

Ruth Pieterman schrijft ons; Ik heb bij oude spullen een 
klein voorwerpje gevonden van 6,5 cm. lang en 0,3 cm. 
dik (allicht van m'n grootmoeder) dat ik niet kan  
thuisbrengen. Het lijkt van een soort kunststof en is plat, 

aan de ene kant rondlopend 3 cm. breed, wat afloopt naar een smal stuk van 0,8 cm. 
en aan het andere uiteinde is het ruim 1 cm. breed en afgerond  
(zeg maar een spiegel met handvat-model). In het midden van het brede  
rondlopende deel zit een heel scherpe metalen punt. Ik zou het heel leuk vinden om 
te weten wat het is! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bert van  der Lit 
 (eigen foto) 
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CARBID SCHIETEN  VAN  VERSCHILLENDE GROEPEN IN ODOORN 

 

 

 

 

 

(eigen foto’s)  
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HOVC OP HET PROTOS-WEERING TOERNOOI  
"They came an end" 

Als het december is geworden begint het bij de meeste voetballers en supporters weer 
te kriebelen, want het Protos-Weering zaalvoetbaltoernooi staat weer op de rol. 

Geschiedenis Protos-Weering 
In 1977 werd Protos uit Steenwijksmoer verrassend gekozen tot sportploeg van het 
jaar van de gemeente Coevorden. Ook vierde de ploeg dat jaar het 25-jarig bestaan. 
De voetbalvereniging Germanicus vond echter dat het door hen behaalde  
kampioenschap recht gaf op deze titel. De gebroeders Weerink uit Steenwijksmoer 
namen daarom het initiatief tot een verbroederingstoernooi met de beide andere  
voetbalclubs uit de gemeente namelijk CSVC en Raptim. De naam Protos in de  
toernooinaam spreekt voor zich. Hoe zit het dan met Weering? Die oorsprong ligt in 
het feit dat het familiebedrijf Weering Caravans een jaar na die eerste editie  
hoofdsponsor werd. De naam is altijd aan het toernooi verbonden gebleven, ook toen 
het bedrijf ophield te bestaan rondom de eeuwwisseling. 

Het heden van Protos-Weering 
Elk jaar in december en januari wordt het populaire zaalvoetbaltoernooi van de  
voetbalvereniging Protos  gehouden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een megagroot 
festijn. Zo'n honderd clubs uit Drenthe, Overijssel ,Groningen en Friesland doen mee. 
Er zijn voorrondes, kwartfinales,halve finales, een tussenronde met daarna de grote 
finaledag. Dit alles verdeeld over maar liefst 24 sporthallen. De finaledag wordt  
afgewerkt in een compleet uitverkochte sporthal Angelslo en is een happening op zich. 
Ook TV Drenthe is hierbij aanwezig. 

HOVC  
Na een opwarmtoernooi in Gieten begon HOVC op 27 december aan de voorrondes in 
sporthal de Klabbe in Emmer-Compascuum. Voor de supporters was er een speciale 
bus geregeld met opstapplaatsen in Exloo, Odoorn en Valthe. Top geregeld natuurlijk 
voor die supporters die ook graag een alcoholisch drankje nuttigen.  
Er werden 3 wedstrijden gewonnen en Sellingen-HOVC eindigde in de gelijke stand  
1-1. Hierdoor werden ze 2e in de poule maar waren ze wel een ronde verder.  
De kwartfinales waren op 30 december in sporthal  de Eendracht in Zwartemeer.  
De eerste wedstrijd tegen HZVV kregen ze met 5-0 aan de broek. Ze herpakten zich 
echter prima en wonnen vervolgens met 2-0 van Hollandscheveld, met 3-0 van VKW 
en met 2-0 van FC Klazienaveen. Tegenstanders van formaat. Wat een feest!! HOVC 
naar de halve finales. Gelukkig was er weer een bus geregeld.  Ook op de halve  
finaledag op 2 januari. Deze keer voetballen in Sporthal Angelslo in Emmen.  
Tegenstanders waren ZZVV, ASVB, Valthermond en DZOH. Fantastisch toch om  
tussen zo'n rijtje te staan. Er gingen 2 wedstrijden verloren tegen ZZVV en ASVB.  
De wedstrijd tegen DZOH eindigde in 3-3 en er werd heel knap gewonnen van  
Valthermond met 4-1. Het was echter niet genoeg om door te gaan. HOVC eindigde 
als 4e. Al met al een heel knappe prestatie net als in het seizoen 2016-2017 toen het 
toenmalige HOC ook de halve finales bereikten. Ze deden toen voor de eerste keer 
mee. 
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Het resultaat van deze editie geeft natuurlijk een flinke boost aan de teamspirit en is 
een mooie opsteker als op 22 januari weer gestart wordt met het veldvoetbal.  
Dus boys ga er weer voor tegen GSAVV Forward. Veel succes! 

P.S. De  eindwinnaar van Protos-Weering is SVBO geworden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts boven: Martijn Kaspers (verzorger), Jans Spijker (leider),  
Erik de Jonge (trainer) Martijn Gordt, Gert-Jan Spijker, Frank Fokke, Peter Fokke, 
Tjeerd Hiemstra (grensrechter) 

Van links naar rechts onder: Mark van Bergen, Richard Wiggers, Maarten Ritsema, 
Robin van der Laan, Gerben Beek 

 

Joke Dekker 
(foto Rianne van der Laan) 
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VOETBAL FEITJES 

FIFA toernooi 

4 januari 2023 heeft er een supervet FIFA toernooi plaatsgevonden voor de  
jeugdspelers van HOVC. In de kantine stond een professioneel opgebouwde set met 
genoeg plekken voor iedereen, zodat ongeveer twintig jonge spelers hun kwaliteiten 
op PlayStation5 konden laten zien onder leiding van een echte eventmanager.  
Vanuit een eerste ronde met een poule fase, gingen de beste spelers door naar de 
kwartfinale, halve finale en de finale. Het was een spannende strijd om de eerste drie 
plekken. Maar het belangrijkst van alles: Het was een toffe middag met een goede 
sfeer. Alle deelnemers gingen met een heus FIFA-certificaat naar huis. 
 
Top 3 FIFA toernooi HOVC 

1. Daan Trip (rechts op de foto) 

2. Sil Eising (links op de foto) 

3. Dennis Rijken (midden op de foto) 

Statiegeldactie voor de jeugd 

Momenteel kunt u bij de Coop in Odoorn uw statiegeld doneren. Het opgehaalde 
bedrag wordt besteed aan een pannakooi. Alvast bedankt. 
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Dubbele nominaties HOVC 
HOVC Heren 1  Sportploeg van het jaar 
Groenploegen Valtherboys/Odoorn vrijwilligers van het jaar 
 
De groenploegen van de  Valtherboys  en Odoorn zijn genomineerd voor de titel  
" vrijwilliger van het jaar 2022 van de Gemeente Borger-Odoorn". Het eerste elftal van 
HOVC is genomineerd voor  de titel "sportploeg van het jaar 2022 van de gemeente 
Borger-Odoorn". De Groenploegen en  het eerste elftal  worden 19 januari op het  
gemeentehuis in Exloo verwacht. Hier zullen de verkiezingen plaatsvinden en wordt 
iedereen op een etentje getrakteerd. Het verslag hiervan brengen wij in het  
februari-nummer van "Oes Dorp" 
 
Hutspottoernooi 
Op 8 januari was er weer een hutspottoernooi. Hierbij worden de verschillende  
heren- en dames voetbalteams door elkaar gemixt. Gezellig met elkaar een toernooitje 
voetballen. Er waren dit jaar 63 spelers en 2 speelsters. Ja heel stoer meiden.  
Aan 't einde van de dag volgde nog de traditionele Nieuwjaarsborrel, waarbij ook  
sponsoren, donateurs en vrijwilligers welkom waren. Al met al weer een heel  
 
geslaagde dag. 
Joke Dekker 
(Foto Jessica Trip) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
EEN REMINDER VAN TONEELVERENIGING DE HEIDEBLOEM 
 
Wij spelen het stuk “Een cruise voor een tientje!”, geschreven door  
Berty Tonnaer-Mommers op de volgende data:                                                                                      
 
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 20.30 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 hopen jullie te zien tijdens één van onze voorstellingen. 
 
Groeten van de Heidebloempjes 
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT 
 
Kerstkaartjes voor zorgcentrum de Paasbergen  
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben hard gewerkt om mooie kerstkaarten te 
maken voor de bewoners van zorgcentrum de Paasbergen. Deze kaarten hebben we 
met twee kinderen van iedere groep langsgebracht. Op de kerstmarkt hebben de  
kinderen de kaartjes uitgedeeld. De kaartjes die we overhadden, hebben de kinderen 
in de brievenbus gedaan en naar een afdeling gebracht. De mensen van zorgcentrum 
de Paasbergen waren er erg blij mee.  
 
Kerstviering  
Dank aan alle ouders en ouderraad die hebben 
geholpen met het klaarzetten, door heerlijke hapjes 
te maken. Wat fijn dat dit weer kan! ’s Morgens zijn 
we gestart met het maken van kerststukjes. De 
kinderen uit de oudere groepen hebben de jongere 
kinderen geholpen. Ter ondersteuning was er ook 
een aantal moeders en zelfs een opa en oma! Wat 
was het gezellig en wat hebben ze mooie stukjes 
gemaakt. ’s Avonds kwamen de kinderen in  
prachtige outfits op school. Sommige kinderen 
hadden zelfs lichtjes in het haar. Ouders, opa’s/
oma’s en kinderen hadden flink hun best gedaan 
om allerlei lekkere hapjes te maken, het zag er 
prachtig en heerlijk uit. De kinderen hebben er  
onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Odo flink van gesmuld. Vanaf 18:00 
uur werden de ouders verwelkomd met een glaasje glühwein of warme chocolademelk 
geregeld door de ouderraad. Om 18:30 uur was de mooie, feestelijke en gezellige 
avond afgelopen. We hebben erg genoten en willen iedereen hartelijk bedanken voor 
hun inzet, Super!!  
 
Verkeerssituatie bij school                                           
We maken ons zorgen over de verkeerssituatie rondom 
school. Ook hebben ouders hun zorgen rondom deze situatie 
geuit. Er staan te veel auto’s her en der geparkeerd, auto’s 
rijden naar achteren, kinderen slingeren er omheen.  
We zijn bang dat ’t een keer mis gaat.  
 
Het is al veel vaker vermeld in een nieuwsbrief maar wij  
willen u toch dringend vragen zoveel mogelijk op de fiets 
of lopend te brengen/halen. Wanneer u wel met de auto 
komt dan graag de straat voor de school zoveel mogelijk  
vermijden. 
          (Afbeelding: Pixabay) 
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WINTERWANDELING 
 
Op woensdag 15 februari vanaf 17:00 uur organiseren wij vanuit obs de Weiert een 
winterse wandeling met het liefst zoveel mogelijk lichtjes. Om zoveel mogelijk lichtjes 
langs de route te hebben, willen wij uw medewerking vragen. Bent u in de gelegenheid 
om uw eigen voortuin mooi te verlichten of te versieren in winterse sferen dan 
stellen we dat enorm op prijs!  
 
De route start vanaf school via de Oude Kampweg, langs het brinkje door naar de 
Boshoflaan richting het grasveld van de Boshof. Vervolgens brengen we een bezoek 
aan de kerk. 
 
Vanaf de kerk steken we over naar het Steegje en volgen we 
de weg langs de Hoofdstraat en slaan we linksaf naar de  
Ds. van Lunzenlaan, langs de Paashof en achterlangs bij de 
Paasbergen. We gaan het schelpenpad af en komen dan langs 
de speeltuin van het Oosterveld. We volgen het schelpenpad 
verder naar links, de Eerste dwarsweg, richting de Dopheide. 
We lopen via de Molenweg richting de Valtherweg en steken 
over naar de Nijkampenweg. We slaan rechtsaf naar de  
Rozenstraat en bezoeken via het SIVO terrein het  
kabouterbos, via de Anjelierstraat lopen we weer terug naar 
school.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
Vriendelijke groeten,  
Team en ouderraad van OBS de Weiert  

_____________________________________________________________________ 

ONDERTUSSEN BIJ ODO  
 
Het nieuwe jaar is alweer in volle gang. Bij Odo zijn de  
voorbereidingen gestart voor een volgend concert.  
Op zondagmiddag 26 maart vindt het, heel toepasselijke,  
Zomertijdconcert plaats in de Hervormde Kerk in Odoorn. 
 
Zet vast in de agenda, het belooft weer een mooi  
programma te worden.  
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TE GAST AAN DE OEKRAÏENSE KERSTDIS  
 
Op 15 december verscheen in de bibliotheekapp het volgende: De Oekraïense dames 
bij ons in de Stee willen graag voor ons allemaal koken op donderdag 22 december. 
Voor alle deelnemers en begeleiders van Cosis, medewerkers van de bieb en  
locatiemanagers. Wat een super leuk en lief idee!!! Op 22 december om 12.00 uur  
waren de tafels feestelijk gedekt en konden we beginnen aan een heerlijk 4 gangen 
Oekraïens kerstdiner. Aanwezig waren 8 mensen van de bibliotheek, 6 mensen van 
Cosis, locatiemanager Hilde Timmermans en Kelly van de Oringermarke. Het was  
allemaal erg lekker. Heel grappig was het dat de bediening netjes gekleed, maar op 
pantoffels liep. Een opmerking van Hilde, die via de say-Hi app enthousiast met ze 
communiceerde waar hun hooggehakte schoenen waren gaf alom hilariteit. Thuis  
lopen de Oekraïners ook altijd op pantoffels. Misschien een goed teken dus dat ze zich 
thuis voelden. Aan het eind werden we nog verrast met chocola. Ik was ontroerd door 
het dankwoord van de dames. Ze waren ontzettend goed opgevangen en heel  
tevreden met deze locatie. 
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Rolf van Cosis had ook nog een mooie 
speech. Er werden door de mensen van Cosis 
feestelijk verpakte kniepertjes uitgedeeld en 
Ineke van de bibliotheek gaf eigengemaakte 
engeltjes, waarbij door Hilde nog even werd 
stilgestaan bij het feit dat ze hun Oekraïense 
familie met de kerst moeten missen. 

Na afloop nog even nagepraat met  
Hilde. Zij vertelde dat de locatie  
"de Oringer Stee" op 5 december was  
geopend. Er is plek voor 27 bewoners.  
Op 22 december waren er acht. Zeven dames 
en één heer. Te weten een jong stel en moeders met dochters. Het jongste meisje is 
12 jaar. De leeftijd van de anderen is een mix van twintigers, dertigers en veertigers. 
Ze zijn rechtstreeks uit Oekraïne gekomen naar de Stee en hebben elkaar ook pas in 
Odoorn leren kennen. Na aankomst werd duidelijk dat ze het wel ontzettend spannend 
vonden om samen met meerdere organisaties in de Stee te verblijven, maar dit blijkt in 
de praktijk ontzettend goed uit te pakken. Op de tafels en ook in de keuken zijn  
afbeeldingen met de Oekraïense vlag en/of de Nederlandse vlag aangebracht, wat de 
onduidelijkheid over wie het gaat gebruiken wegneemt. Er is bewust gekozen voor een 
rustperiode om te acclimatiseren. In Januari zal er echter actie worden ondernomen 
banen te vinden en te bemiddelen bij scholing. De mensen willen ook heel graag aan 
het werk. Op de andere locaties in onze gemeente is de werkbereidheid ook groot en 
heeft zo'n 80-90% van de mensen inmiddels een baan gevonden. Prachtig toch!  
Verder wilde Hilde nog graag het succes van de kledingactie benadrukken. Er is  
massaal gereageerd en heel veel binnengebracht. Teveel voor de mensen in de  
verschillende locaties. Er is daarom besloten een speciaal transport te organiseren 
naar Oekraïne, waar zoals u weet bombardementen op energie- voorzieningen  
plaatsvinden. De door u gedoneerde kledingstukken komen dan toch bij de juiste  
mensen terecht. Door dit alles word je toch maar weer eens met de neus op de feiten 
gedrukt wat een ellende zo'n oorlog is met bombardementen, gebrek aan van alles en 
het missen van dierbaren. Laten we hopen met z'n allen dat deze verschrikkelijke  
oorlog gauw voorbij is. 

 

 

 

 

 

 

 
Joke Dekker (Foto’s  Hilde Timmermans) 
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BOEKBESPREKING:   

De Grote Vincent van Gogh Atlas, junior editie, geschreven door Nienke Denekamp en 
René van Blerk, met tekeningen van Geert Gratema. Uitgeverij Rubinstein, 2022.  
ISBN 9789047629917 

Wat was het de afgelopen dagen grijs, nat en winderig. Wij houden van alle seizoenen, 
maar we kennen ook het verlangen naar de kleuren en warmte van de lente en de  
zomer. Zeker als het niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk winter in het leven is.  
Er zijn mensen die er dan baat bij hebben om de lente en de zomer te schilderen.  
Zo iemand is Vincent van Gogh. Over hem verscheen recent de junior editie van  
De Grote Vincent van Gogh Atlas. Een heel mooi uitgegeven boek, waarin het leven 
van Vincent van Gogh op een eenvoudige manier wordt verteld, met veel foto’s,  
woorden, tekeningen en afbeeldingen van zijn schilderijen.  

Kunst is om naar te kijken, om je eigen verhaal te maken. Toch vinden wij het verhaal 
van het leven van de kunstenaar soms ook helpend en verrijkend bij het kijken naar 
zijn of haar kunst. Het leven van Vincent was niet makkelijk. Toen hij jong was, ging hij 
van baan naar baan en van studie naar studie. Hij maakte daarbij wél interessante 
reizen naar Londen en Parijs. Best bijzonder in die tijd, want Vincent werd in  
1853 geboren!  

Vincent vond het moeilijk om te ervaren dat er in zijn leven niets écht lukte. Behalve 
het schilderen dan, maar daar kon hij niet van leven. Hij had altijd geld nodig van  
anderen. Gelukkig was zijn broer Theo er, aan wie hij brieven schreef. In die brieven 
kon Vincent zijn gevoelens uiten, en zo weten we hoe hij zich voelde. Soms heel goed, 
en soms helemaal niet. Theo ondersteunde hem financieel, en daarom kon Vincent 
blijven schilderen. Pas vele jaren na zijn dood zou Vincent van Gogh beroemd worden, 
en zouden zijn schilderen miljoenen euro’s gaan opbrengen.  

Toen de laatste studie van Vincent mislukte, was hij 26 jaar. Omdat hij zelf niet goed 
wist hoe nu verder, nam hij een rustperiode. Hij las boeken en maakte zo nu en dan 
een tekening. Toen ontdekte hij dat hij diep van binnen een kunstenaar was.  
Hij woonde in die tijd in België, in een hele arme mijnstreek . De mijnwerkers en hun 
leven ging hij bestuderen. Ook ging hij het menselijk lichaam bestuderen  
(o.a. in boeken) om beter te tekenen. En hij ging oefenen, oefenen en nog eens  
oefenen. Want als je iets écht graag wilt, moet je er ook iets voor doen.  

Het leven van Vincent bleef moeilijk, maar zijn gave voor de schilderkunst heeft hem 
geholpen, tezamen met de brieven aan en van zijn broer. Zoek maar eens op internet 
naar de Zonnebloemen of de Sterrennacht. Dan zie je het licht én het donker.  
Zoals het in elk leven een afwisseling is. Kunst kan dan helpen. Daarom zochten wij 
naar een schilderij voor deze grijze, natte en koude dagen van de winter:  
de Roze perzikboom (ook te vinden op internet). Het wordt over een paar maanden 
weer lente!  

Helene Westerik en Florien van Heest 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS  

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.  

Digitaal café: 
 
Voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag 30 januari van  
14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.   

Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes 

Woensdag 8 februari 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 'In bad'.   

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

Kopie nodig? 

Ook in de bibliotheek kunt u terecht voor het maken van een (kleuren)kopie. 

Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het huis van burgermeester Fielltitaz Goethart in winterkleed 1967 


