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30e jaargang no. 9 

mei 2018 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
KERKDIENSTEN  
 
Zondag  27 mei   10.15 uur  De Paasbergen  
Zondag    3 juni     GEEN DIENST  
Zondag  10 juni   10.00 uur  Helene Westerik, piano Roely Polling 
Zondag  17 juni    GEEN DIENST  
Zondag  24 juni    10.15 uur  De Paasbergen      
 
      
DORPSAGENDA 
 
Woensdag 30 mei   19.30 uur  Volkszang, Boshof 
Zondag      27 mei   11.00 uur   Odo, jeugdconcert in de Boshof 
Dinsdag      5  juni   19.30 uur     Open Repetitie in het Klankholt 
         2 t/m 22 juli     14.00-16.00 uur   Expositie Kerk Odoorn 
Maandag   11 juni      9.30-10.30 uur   Dreumesuuurtje, Bibliotheek 
Maandag   11 juni    14.30-16.00 uur  Dyslexie spreekuur, Bibliotheek 
       11 t/m 15 juni    Zwemvierdaagse 
  11-12-13-14 juni   10.00 uur  Rolstoelvierdaagse vanuit de  
                                                                       Paasbergen  
 
OPHAALDAG OUD PAPIER 2018 
26 mei, 30 juni, 28 juli, augustus niet, 8 september, 13 oktober, 17 november en  
22 december 
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VAN DE REDACTIE 
 
Examenstress, 

Voor veel ouders zijn dit weer spannende weken. De examens zijn er weer. De jonge 
telgen worden ineens groot en gaan op voor de eindsprint. De vervolgopleiding is 
vaak al uitgekozen en de vakantie gepland. De stress neemt zienderogen toe,  
slapeloze nachten en zenuwtrekjes komen weer boven. Herinneringen aan ons eigen 
eindexamen. Maar wacht eens even. Wie heeft nu eigenlijk de stress? Ik heb hier 
twee pubers die examens gaan doen, echter lijkt er niets aan de hand. Terwijl ik de 
examentijden in de agenda heb, nadenk of er wel genoeg studietijd is, liggen ze nog 
steeds op hun bed met de telefoon in de hand. Ja, oke ze zijn zich er van bewust dat 
er examens zijn, “maar ach ik heb aan een 4,8 wel genoeg” is dan het antwoord. 
Misschien moeten wij ouders ze toch iets meer laten gaan. Laten we wat  
ondersteunen en het beste er van hopen. Ook al zal de puber het niet toegeven,  
slagen willen ze allemaal! 

Als dit krantje op de mat ligt, zijn de laatste examens net voorbij. Ik hoop veel  
vlaggen te zien en alvast iedereen van harte gefeliciteerd. 
 
Bert van der Lit 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 20 juni 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 10 juni 
 
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 
 
28 april, Gijs Meijering, zoon van Laurens Meijering en Monique Gebben 
13 mei, Lars Eding, zoon van Gerjan Eding en Wilma Baas 
 
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 
 
FIETSENHANDEL 

In onze schuur staan twee overjarige fietsen. Wederhelft ergert zich aan de fietsen en 
dreigt de fietsen naar de stort te brengen. Omdat mijn handelsgeest mij vertelt dat er 
nog best iets te verdienen valt aan de fietsen besluit ik ze op marktplaats te zetten. 
Allereerst de fiets zonder zadel, hier durf ik geen geld voor te vragen. Gratis af te halen 
dan maar. Op de andere fiets mag geboden worden. Ik plaats de advertenties en leg 
mijn telefoon weg. 

Een half uur later heb ik 5 gemiste oproepen, 3 voicemailberichten en 4 mailtjes.  
Allen willen graag de gratis fiets afhalen. Ik laat K.L., die zich als eerste heeft gemeld 
weten dat hij de fiets mag halen en nog diezelfde middag wordt de fiets afgehaald. 

Vlak daarna krijg ik een berichtje van BEN die wil weten wat ik voor de overgebleven 
fiets wil hebben. We worden het eens over 15 euro en een dag later komt hij de fiets 
ophalen. Ik rijd de fiets naar buiten waar hij er peinzend omheen loopt. Ik hoor hem 
mompelen “achterlicht”, “band”, “kettingkast” en ik zet me schrap voor wat ik aan voel 
komen. Tot mijn verbijstering richt hij zijn blik op  
wederhelft die erbij is komen staan en vraagt 
hem: “10 euro?” Wederhelft kijkt, zoals het een 
goed wederhelft betaamt, naar mij en ik schud 
resoluut mijn hoofd. “15 Euro en geen cent  
minder”, laat ik hem weten. Uiteindelijk krijg ik 
mijn 15 euro en bindt BEN de fiets achter op 
zijn auto. Uitermate tevreden kijken wederhelft 
en ik elkaar aan, dat hebben we toch maar mooi 
gedaan. 

Een dag later gaat mijn telefoon. Het is junior 2: 
“Mam, mijn fiets is gejat…” 

Zuchtend open ik de marktplaats-app en ga op 
zoek naar een fiets.  
Misschien heeft K.L. nog wat staan… 

Bianca 
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  UYÊN LU, VRIJHEID EN VERBORDEN VEERKRACHT 

Zaterdag 12 mei in de kerk van Odoorn  
presenteerde Uyên Lu haar boek  
Verborgen Veerkracht. Hierin beschrijft zij hoe 
ze, na drie pogingen, vanuit communistisch 
Vietnam vlucht als bootvluchteling, opgepikt 
wordt door een Nederlands schip en via  
Singapore uiteindelijk in Nederland terecht 
komt, waar zij en haar zusje asiel krijgen en hoe 
het haar daarna vergaat. Ook in het  
nieuwe land zijn haken en ogen als het om  
vrijheid gaat en je plek veroveren. 

De titel van het boek, Verborgen Veerkracht, 
slaat op de talloze keren dat Uyên  
tegenslagen te verwerken kreeg,  
maar telkens weer de kracht vond om er  
bovenop te komen. 

Tijdens de presentatie werden er korte  
fragmenten uit het boek voorgelezen.  
 

Het eerste exemplaar bood Uyên aan aan haar pleegvader, die veel voor haar  
betekent. 
 
De presentatie werd omlijst door muziek met het thema (on)vrijheid, ten gehore 
gebracht door een voormalig politiek gevangene uit Viernam, Pham van Thanh 
(zang en gitaar) en de Syrische Nour en Jude Saadi (zang), Mouafak Al Jamal 
(luit) en Ahmad Dabbagh (trom). 

Ter afsluiting waren er voor de aanwezigen heerlijke  
Vietnamese en Syrische hapjes met een drankje.  
Ook kon men het boek van Uyên aanschaffen. 
 

Al met al een mooie 
en indrukwekkende 
bijeenkomst.  
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VRIJHEID 5 MEI 

Geboren in een land  
Waar ik onbezorgd kon spelen  
Geboren in een land  
Waar ik mocht zijn wie ik ben  
Maar net zoals zovelen  
Echte vrijheid eigenlijk niet meer ken  
Gevangen door gedachten  
Die rond dwalen in mijn hoofd  
Is het vrijheidsvuur dat ooit brandde  
Langzaam aan gedoofd  
Vandaag wens ik vrijheid  
In welke vorm dan ook  
Voor ieder die gevangen zit door angst  
Of om een andere reden onderdook  
Realiseer dat je ieder moment kunt beginnen  
Om te leven zoals jij wil  
Echte vrijheid komt van binnen  
Blijf lachen, heb lief, laat los en speel. 

Dennis Sturkenboom via www.dichters 
 
_____________________________________________________________________ 
 
MANUS IN HET ZONNETJE GEZET 
 
Al meer dan 30 jaar is de Oringer Manus Koudenburg 
chauffeur van de Bolderwagen. Regelmatig zag je Manus 
rondrijden in Odoorn en omgeving. Menig passagier kent 
Manus als een vrolijke, vriendelijke en vooral gezellige 
chauffeur, die altijd wel een leuk verhaal of anekdote te 
vertellen heeft tijdens zijn rondritten. Na vele mooie  
jaren stopt Manus als chauffeur van de Bolderwagen.  
Tijd om hem dus eens goed in het zonnetje te zetten.  
Op bijgaande foto bedankt Wobbie Mones Manus namens 
de Bolderwagencommissie.     
                                                                                      
Manus, bedankt voor de mooie rondritten! 
 
Dorpsbelangen Odoorn                                                    
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LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU 

Op 9 mei vond in de Boshof de jaarlijkse ledenvergadering plaats van  
Uitvaartvereniging Odoorn en Omstreken. Nadat de agenda chronologisch was  
doorlopen, werd bij het één na laatste punt voormalig voorzitter en sinds enige tijd – 
nu niet meer herkiesbaar – bestuurslid, Bé Komduur, door de voorzitter met een 
dankwoord toegesproken en in de bloemen gezet voor zijn jarenlange inzet.  
Na de rondvraag en sloot de voorzitter de vergadering, maar dat bleek niet het einde 
van het samenzijn. 

Plots kwam Burgemeester Jan Seton binnen, keurig in pak met de ambtsketting om 
en een sjieke cassette in de hand. In zijn kielzog de familie van Bé en een flink  
aantal andere gasten; Bé stond even perplex en dat schijnt zelden voor te komen.  
Uit de toespraak van de Burgemeester bleek dat hij hem namens de Koning mocht 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Seton spelde de gelukkige de bijbehorende versierselen op. In zijn toespraak  

memoreerde hij o.a. diens langjarige inzet voor de Uitvaartvereniging en wat  

wapenfeiten – hij ging in z’n eentje naar het gemeentehuis om vernieuwingen en  

parkeerplaatsen ‘te regelen’ – en ook zijn langdurig inzet voor de  

Exloër IJsvereniging. In de grote zaal van de Boshof werd dit alles feestelijk gevierd. 
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KONINGSDAG BIJ DE STEE 
 
Een zonnige dag met 
veel vertier op het 
terras. Met onder 
andere een optreden 
van een hele leuke 
coverband. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ook in Odoorn had de 
oranjegekte tijdens 
Koningsdag flink  
toegeslagen! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De meiden 
van MK 
Beats gaven 
een mooie 
show. 
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HUIZE ODOORN 

Onder deze naam vindt inmiddels anderhalf jaar dagopvang plaats in een gedeelte 
van het ons beter bekende Hotel Odoorn/Bistro La Finca. Dat leek mij een goede  
reden om daar eens een kijkje te gaan nemen. Ik sprak met eigenaresse  
Geke Rengers en 1 van haar medewerksters. Ik herinner mij eigenlijk niet dat ik één 
vraag heb gesteld, de informatie kwam helemaal automatisch op tafel. De dames zijn 
super tevreden over de manier waarop het gaat. Inmiddels vinden 36 cliënten,  
verspreid over 5 dagen per week, hier dagopvang en hun dagbesteding. Er is sprake 
van een stabiele instroom, daar staat natuurlijk ook een zekere uitstroom tegenover. 
Er vertrekken mensen naar een verpleeg- of een verzorgingstehuis en helaas overlijdt 
ook af en toe een van de gasten. De doelgroep bestaat uit ouderen, hoewel de jongste 
slechts 50 jaar oud is. De oudste is inmiddels 94.De gasten hebben te maken met  
psychiatrische problematiek, dementie, sociaal isolement en soms combinaties  
daarvan. 

Het “bedrijf” is ISO gecertificeerd, dat is zonder meer een kwaliteitskeurmerk als het 
om de verleende zorg gaat. Ook het feit dat er met 4 gemeentes in de buurt wordt  
samengewerkt kan als een aanduiding van goede dienstverlening worden beschouwd, 
met een tweetal is zelfs sprake van een contractuele verhouding. De cliënten worden 
met 2 busjes gehaald en gebracht, de chauffeurs van deze busje zijn ook  
professionele zorgverleners. Zij blijven overdag aanwezig en verlenen dan hand- en 
spandiensten. Bovendien geeft die aanwezigheid bij de gasten ook weer een zekere 
vertrouwdheid. U ziet trouwens dat ik de woorden gast en cliënt door elkaar gebruik, 
mijn indruk was dat deze combinatie van woorden ook precies de aard van de  
geboden dagopvang weergeeft. De zorg wordt op dit moment nog volledig door  
professionals geleverd, maar de dames willen wel graag op termijn ook gebruik maken 
van vrijwilligers, maar dan zonder op de geleverde kwaliteit in te leveren. Als u zich 
geroepen voelt en denkt met kennis en kunde een bijdrage te kunnen leveren, aarzel 
dan niet om contact op te nemen!!!! Het bedrijf leidt ook stagiaires op, dus enige  
her- of bijscholing kan ook worden verzorgd. 

Als u meer wilt weten over Huize Odoorn kunt u ook altijd hun site raadplegen 
(www.huizeodoorn.nl) of telefonisch contact opnemen tel: 0591-762962 en verder 
zoekt men zelf actief de buitenwereld op via facebook en twitter. Daarnaast geven ze 
voor hun gasten een nieuwsbrief in papieren vorm uit, de cliënten beschikken, gelet op 
hun leeftijd en mogelijkheden, niet allemaal over de mogelijkheid om op een digitale 
manier kennis te nemen van het reilen en zeilen in Huize Odoorn. Als u nog meer wilt 
weten of de sfeer wilt proeven is er op 14 juli 2018 daarvoor een uitgelezen kans. Er is 
dan een open dag, toegankelijk voor iedereen, deze dag is voorzien van een muzikale 
omlijsting verzorgd door de Eemslander Shanty’s, een roofvogelshow en ook aan een 
hapje en een drankje is gedacht. Op deze zorgmarkt zijn infostands aanwezig, is er 
een springkussen voor de kinderen en zelfs de burgemeester heeft beloofd om langs 
te komen. 
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Op het punt van de inhoud gaven de dames aan, ook weer met groot enthousiasme, 
een uitgebreide toelichting. Een aantal zaken sprong er daarbij uit. 
De dieren, zowel binnen als buiten, spelen een rol bij de zorgverlening. De dames 
formuleerden dit fraai: “Dieren oordelen niet”, de mogelijkheid om te knuffelen is  
alleen al veel waard. Er wordt maatwerk geleverd, er worden voortdurend prikkels 
gegeven om de mensen bezig te laten blijven. Alleen maar in de stoel zitten is geen 
optie. Het maatwerk geldt ook voor de warme maaltijd, het is een vrije keuze om men 
de warme middagmaaltijd gebruikt of ’s avonds thuis eet, eventueel met een partner. 
Iedere gast heeft een zogenaamde eindverantwoordelijke medewerker, ook dat geeft 
weer geborgenheid. Het maatwerk vertaalt zich in een persoonlijk ondersteunings-
plan, de resultaten daarvan worden regelmatig geëvalueerd met de betrokkenen.  
Dat het goed gaat mag ook blijken uit het feit dat inmiddels een tweede ruimte erbij is 
getrokken, helaas gaat dit ten kosten van het geweldige biljart dat daar stond.  
Persoonlijk vind ik dat jammer, ik had nog steeds het plan van dit biljart gebruik te 
gaan maken, uiteraard alleen om een balletje te stoten. 

Om nog even op de dieren terug te komen, er is een kleine geboortegolf op komst. 
De bekende ooievaars zitten op 4 eieren, de geiten en de alpaca ’s zijn drachtig.  
Of zwanger, daar waren de geleerden het niet over eens. Als nabrander melde Geke 
Rengers nog even dat Huize Odoorn ook begeleiding kan verzorgen bij het nogal 
ingewikkelde proces van het verkrijgen van een zorgindicatie. 

Zoals gezegd, het was een gesprek vol enthousiasme, dat plaats moest vinden om 
half 9 ’s morgens. De dynamiek is bijzonder groot en toen ik om 10 uur vertrok was 
net het eerste busje gearriveerd. Wat ik toen zag – ik ga er niet vanuit dat dit een 
speciaal voor mij ingestudeerd toneelstukje was – leverde een bijzonder blij en  
liefdevol spektakel op. De high fives en de knuffels waren niet van de lucht.  
Ik wil hier later ook naar toe, mits het biljart terug is. 

Theo Zondag 
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DODENHERDENKING 4 MEI 

 

Tekst uitgesproken op 4 mei 2018 in de kerk van Odoorn – Helene Westerik –  

pastoraal werker Odoorn 

Lieve mensen,  

Vanavond herdenken we: her – denken – terug – denken; over – denken; aan –  

denken. Allemaal woorden die staan voor bewustwording van dat wat we belangrijk 

vinden op 4 mei. En wat vinden we dan belangrijk? Voor mij is dat het herdenken van 

mensen wiens leven in en door de Tweede Wereldoorlog is vernietigd door het kwaad, 

op welke manier dan ook. Mensen met een leven zoals u en ik. Mensen, die zo maar 

getroffen werden door het monster van het kwaad. Het gebeurde destijds, het gebeurt 

sindsdien, het gebeurt nu.  

Het monster van het kwaad dat van buiten op ons af komt – door het bewaken van 

grenzen, door het stellen van eisen, door  het spreken in ‘wij’ en ‘zij’. Ach, dat gebeurt 

nu toch niet in die mate? Nee? Is het echt zo?  

Durven wij het kwaad in de ogen te zien? Of maar liever niet – lopen we  weg, buigen 

we ons hoofd? Wat niet weet, wat niet deert.  

Of komen we in verzet?  

In verzet komen tegen het kwaad, is een strijd. Tegen het kwaad zelf, maar misschien 

nog wel meer in onszelf. Het nooit meer willen van het kwaad was de basis voor de 

Europese Unie, voor de Universele verklaring van de rechten van de mens.  

Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid - geworteld in het christelijke en humanistische 

gedachtegoed van de westerse samenlevingen - dat is toch waar we naar verlangen? 

Zo willen we toch zelf behandeld worden? En zo wensen we dat toch ook onze  

medemens toe?  

Maar, staan we erbij stil dat we het niet alleen aan organisaties en systemen over  

kunnen laten? Staan we erbij stil dat ook ons gedrag bepalend is? En dan niet alleen 

op 4 mei, maar ook op alle anderen 364 dagen van het jaar?  

Ben ik mens genoeg? Wil ik mijn geweten onderzoeken? Wil ik de kracht in mijzelf  

vinden om me te verzetten tegen het kwaad, tegen onrecht, vaak zo vernuftig verstopt 

in redelijke argumenten of onschuldig lijkende opmerkingen. Durf ik het aan, of blijf ik 

veilig binnen en doe ik alsof het mij niet aangaat?  
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 Ik ga geen voorbeelden noemen van situaties, dat vind ik vaak te makkelijk of te  

polariserend.  Ik stel alleen een vraag: ‘wat doet u als er kwaad gesproken wordt 

over een ander of anderen? Laat u dat zitten? Denkt u, ach wat kan ik daar nu aan 

doen?  

Weet dan: u kunt wel degelijk iets doen.  

Etty Hillesum, die zich vrijwillig in Westerbork meldde, om haar ogen niet te sluiten 

voor het kwaad, schreef over ‘het onverwoestbare’ in zichzelf.  

Het onverwoestbare in ieder mens – die kern waarin we feilloos weten wat goed is 

en niet goed. Die kern van waaruit we onszelf over de drempel kunnen helpen om 

op te durven staan tegen alles wat het menszijn aantast. Die kern waarin het er niet 

meer toe doet wat anderen wel niet van je zullen denken. Die kern waarin je pas 

echt innerlijk vrij bent.  

Vanavond stonden we stil bij de onverwoestbare kern van hen die zich in de tweede 

wereldoorlog in Odoorn e.o. hebben verzet tegen het kwaad.  
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ORINGER WEEKEND 2018 

Op 7, 8 en 9 september van dit jaar vindt het Oringer Weekend plaats. Achter de 
schermen zijn we alweer druk bezig met de organisatie. Wat kun je verwachten dit 
jaar? 

Op VRIJDAGAVOND hebben we weer een PUBQUIZ, waar naast eeuwige roem 
ook nog ECHTE prijzen kunnen worden gewonnen! 

Op ZATERDAG beginnen we met de ORINGER LANDGAMES. 

Welk team lukt het de Verkaikies te verslaan en gaat dit jaar met de wisselbeker 
naar huis? 

Op ZATERDAGAVOND treedt in de tent de band JustuzzZ op, een band die hits uit 
de jaren zestig, zeventig en tachtig brengt. 

Op ZONDAG trappen we weer af met de oldtimers die deelnemen aan de  
THIJS EN AAFKE-CHALLENGE. 

Daarnaast wordt op ZONDAG de MTB-tocht van BIKING ODOORN gereden, de 
tocht die start vanaf het feestterrein. 

Verder is er op ZONDAG onder de Boshof een markt, met muziek en vele andere 
activiteiten waarbij ook de jeugd niet wordt vergeten! 

Tijdens het Oringer weekend zal Oes Dorp ook aanwezig zijn met een extra ludieke 
'Ken uw dorp special'. Dit omdat Oes Dorp 30 jaar bestaat. Met deze speciale  
prijsvraag van 'Ken uw dorp', die ook wel een beetje het karakter zal hebben van 
een Oringer ommetje, zijn extra mooie prijzen te winnen. Meer informatie, ook over 
datum en tijd, zal vermeld worden in de Oes Dorp van juni. 

Noteer het in je agenda en zorg dat je erbij bent! 
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IN ‘T GRAS TE VALTHE 

De Boeren-Burgers en Buitenfair “In ’t Gras” te Valthe zal dit jaar 
voor de 22e keer plaatsvinden en wel op zondag 27 mei ( zondag na Pinksteren) 

van 10.00 tot 17.00 uur. 

De fair zal net als voorgaande jaren worden gehouden aan de rand van het mooie 
en landelijk gelegen Valthe, tussen de oude boerderijen 

in het oudste en mooiste gedeelte van Valthe. 

Op deze bijzondere manifestatie kunt u snuffelen langs ongeveer 120 kramen 
met o.a. veel antiek, curiosa, keramiek, sieraden, kunst, glaswerk, tuincreaties, 

decoraties voor huis en tuin, beelden, handgeweven kleding, 
Engels cake en thee, Thais aardewerk, Oosterse cadeauartikelen,  

beeldhouw schrijnwerk, viltproducten, droogbloemstukken, schilderijen, 
kleiartikelen, glas in lood, bloemen, planten etc. etc. 

Ook kunt u snuiven aan bloemen en planten of bloeiende bomen. 
Lekker smullen van versgebakken Drentse kniepertjes, honingheerlijkheden, 

aardbeien met slagroom of genieten van een lekkere paling 
en allerlei hapjes en drankjes. 

Tevens kunt u genieten van de kleurrijke fantasievolle wereld van de 
verschillende kunstschilders. Verder tonen vele anderen hun kunst en kunsten, 

vele demonstraties etc. etc. 

Tijdens deze Boeren-Burgers en Buitenfair 
kunt u kijken en luisteren naar muzikale optredens van o.a. Eikens & Warta en  

de zingende cowboy op paard Ben de Banjoman 

De kinderen kunnen gratis pottenbakken,  
grabbelen in de grabbelton.  

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen in de pagodetent onder begeleiding  
zelf een schilderij maken! 

Kom zondag 27 mei tussen 10.00 en 17.00 naar Valthe 
en breng eens een bezoek aan deze fair, het is beslist de moeite waard !!! 

Entree € 2,50 en voor de kinderen tot en met 12 jaar is het gratis.  

Voor meer inlichtingen over de Boeren-Burgers en Buitenfair  
“In ’t Gras” te Valthe kunt u kontact opnemen met: 

J. Fuller, Odoornerweg 5, 7872 PA Valthe. T: 0591 – 513948. 
E: jans@intgras.nl 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO….     
   
Zondag 27 mei  - 11.00 u  
 
Jeugdconcert in café de Boshof 
Promodo, de Odoki’s,  (de jeugdorkesten van 
Odo) en de kinderen die  AMV-lessen volgen,  
geven een concert. We nodigen iedereen uit dit 
jong talent te komen beluisteren.  
Familie, vrienden, buren en andere  
geïnteresseerden zijn van harte welkom.  
Entree gratis 

Zondag 27 mei  

De Oringer Kapel in het centrum van Emmen 

Een flink aantal dweilorkesten strijdt tijdens het Emmer & en Dweilfestival om de 

Emmer & Dweilbokaal op koopzondag.  

De Oringer Kapel is er natuurlijk ook bij. 

Dinsdag 5 juni - 19.30 u  

Open Repetitie in het Klankholt 

Wil je een instrument leren bespelen, of kun je dat al en zoek je een leuke  

vereniging om samen mooie muziek te maken? Kom naar deze avond bij de  

harmonie! Als je nog niet weet welk instrument je wil gaan spelen, kun je alle  

instrumenten uitproberen.  

Iedereen is welkom, opgave bij info@muziekverenigingodo.nl 

Adres: Hammeersweg 21, Odoorn 

Zondag 8 juli – 14.30 u 

              

Afsluitend Concert bij Poolshoogte 

Voordat de zomervakantie begint wordt het muzikale jaar afgesloten met een  

concert van alle orkesten van Odo op het terrein bij Poolshoogte. De harmonie,  

Promodo, de Odoki’s en de AMV-leerlingen maken er weer een gezellige middag 

van. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren!  

We hopen op goed weer, bij slecht weer gaat het niet door. 
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HEJ ‘T AL HEURD ?  
 
Een min of meer toevallige voorbijganger constateerde dat de letters op ons  
monument voor de gevallenen zeer slecht leesbaar waren. 

Vanuit zijn beroepsmatige achtergrond bood hij spontaan aan om deze opnieuw te 
schilderen. 

Sindsdien ziet het er weer keurig uit, de uitgebeitelde letters zijn weer prachtig  
verguld en daarmee prima leesbaar. 

Wij weten niet wie dit was, maar het is een prachtig gebaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEJ ‘T AL HEURD ?  

Een min of meer toevallige veurbijganger stelde vast dat de letters op oes  
monument veur de oorlogsslachtoffers barre slecht te lezen waren. 

Het was ien die percies wus hoe dit anpakt worden mus. Hij stelde veur dit zölf op te 
knappen. 

En nou zöt het er weer hartstikke netties oet met mooi vergulde letters, die weer  
prima te lezen bint. 

Het blef een vraog wel die man was, maor het was een prachtig gebaar. 
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WILDLIFE 

Onze correspondent Down Under heeft ons weer verblijd met een verhaal en daarbij 
heeft zij speciale aandacht besteed aan de bijzondere dierenwereld van dit verre  
continent. 

Wildlife 
Daar ben ik weer! Ditmaal om te schrijven over the wildlife of Australia. 

Het eerste dier waar je meestal aan denkt is een kangoeroe of een koala en voor de 
angsthazen onder ons de meest giftige spinnen en slangen van de wereld.  
Deze zijn er allemaal en ik heb ze, op de slang na, gezien. 

De aangename dieren 
De kangoeroes hier zijn net als de Nederlandse koeien in de wei. Alleen je ziet ze 
voornamelijk rond zonsopgang- en ondergang. Helaas zie je ze ook vaak langs de weg 
liggen doodgereden door voertuigen. Een ander dier wat typisch Australisch is, is de 
emoe. Deze zijn soms te zien rond zonsondergang. De koala, ook wel dropbear  
genoemd, is lastig te spotten in het wild. Ze leven meestal hoog in de eucalyptus  
bomen en door hun grijze vacht kun je ze moeilijk zien. Ik heb een koala gespot en had 
hem bijna overreden. Je verwacht ze in de bomen en niet kruipend op de weg. Scheelt 
dat hij er zelf relaxt onder was. De wombat is ook een dier wat best lastig te spotten is 
en op bepaalde plekken voorkomt. Ik heb aardig wat van deze bowlingballen gezien. 
Je zou denken dat ze erg sloom zijn, maar ze kunnen toch zo'n 40 km per uur rennen. 
De Tasmaanse duivel is zoals de beschrijving alleen in Tasmanië te spotten. Deze zie 
je zelden in het wild omdat het een bedreigde diersoort is. Er gaat een bepaalde ziekte 
rond waardoor ze sterven. Ze proberen ze daarom in wildlife sanctuaries te  
onderzoeken en fokken en ze dan weer vrij te laten in het wild. Ook de quokkas zijn 
voornamelijk op een plek te vinden en dat is op Rottnest island, nabij Perth. Het zijn 
een soort van mini kangoeroes. Ze staan ook wel bekend als fotogeniek.  
Ze lachen graag op de foto, helaas had de quoka die ik gezien heb er geen zin in. 
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De angstaanjagende dieren 
Spinnen, slangen, krokodillen en haaien. Je hebt ze allemaal. Waar ik heel erg bang 
voor was voordat ik hier na toe kwam, waren spinnen en slangen. Ik keek de eerste 
week onder de wc-bril en keek in mijn schoenen. Het valt allemaal reuze mee. In de 
zes maanden dat ik hier ben, heb ik nog maar één gevaarlijke spin gezien. Ik denk  
helaas wel dat ik ze nog vaker ga tegenkomen. In het noorden is het tropischer, dus er 
zijn krokodillen en je komt vaker slangen en spinnen tegen. Hopelijk valt het mee… 
 
De onderwaterwereld 
Uiteraard heb je de witte haai en de stingers (kwallen) die ons 
het leven zuur willen maken. Er is gelukkig veel meer te zien 
dan dat. Ik heb nu al wilde dolfijnen en pijlstaartroggen gezien, 
daar hoefde ik niet eens het water voor in. Ik moet de tropische 
vissen nog ontdekken door te snorkelen in de Great Barrier Reef 
en Ningaloo Reef. Ook kun je op bepaalde tijden van het jaar 
walvissen spotten en zwemmen met tijgerhaaien en zeehonden. 
Australië heeft ook pinguins in het zuiden. Ik heb de kleine  
pinguïns (30 cm groot) gezien bij de pier in Melbourne en  
duizenden komen aanspoelen op het strand. 
 

 
Vogels 
Er zijn hier heel veel kleurrijke vogels. Dat is een keer wat 
anders dan de duiven, merels en mussen die we in onze  
tuinen zien. Het gekke hier is dat de raven een ander geluid 
maken dan in Nederland. Je hebt hier heel veel verschillende 
soorten kaketoes en papegaaien en de typisch Australische 
Kookaburra. Bij het gezin waar ik nu voor werk hebben ze 
die allemaal in de tuin vliegen. 
 
Doordat al deze dieren in het wild rondlopen zie je overal 
waarschuwingsborden staan met echt allerlei soorten dieren. 
Je kunt het je zo gek niet bedenken of het bestaat. 
Ondanks dat veel dieren je willen doden, zijn er ook  
prachtige dieren waar ik elke dag weer van geniet. 
 

 
 
Groeten, Amy 
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EXPOSITIE PODIUM ODOORN 
 
Vanaf zaterdag 2 juni a.s. exposeren Erna Smit-Snel en 
Ank Koopmans in de prachtige kerk van Odoorn met 
schilderijen. De expositie loopt t/m 28 juli en is elke 
woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 geopend. 
Het startschot voor de opening zal om 15.30 uur worden 
gegeven. U bent dan van harte welkom om daarna de 
schilderijen te bewonderen onder het genot van een  

hapje en een drankje. Dus schrijf zaterdag 2 juni alvast even in uw agenda. 
 
De exposanten: 
Erna Smit (Alphen aan de 
Rijn, 1954), woont in  
Groningen. Erna is  
opgegroeid in Emmen. Als 
kind al was ze onder de indruk 
van de hunebedden,  
landerijen en bossen. Vanaf 
haar jeugd is ze creatief bezig. 
Haar inspiratiebron is vooral 
de natuur. De vorm van stenen, scherven, schelpen en stokken vindt Erna zeer  
boeiend. Ook kan ze geïnspireerd raken door bouwwerken, interieurs en glaswerk. 
In de loop der tijd heeft ze met vrijwel alle materialen wel gewerkt: klei, canvas, 
brons, glas en steen. De laatste jaren richt ze zich vooral op het maken van  
abstracte schilderijen. Het zoeken met verf op doek of papier naar vormen en  
kleuren uit de natuur is haar passie waaraan ze dagelijks werkt. 

 
Ank Koopmans is kunstenares in  
Borger. Haar passie is schilderen 
en dat wil zij graag doorgeven aan 
de mensen die bij haar komen  
schilderen. Haar eigen schilderijen 
zijn voornamelijk impressionistisch, 
romantisch en abstract van aard, 
met symbolische onderwerpen en 
heldere kleuren. Moederfiguren (als 
wegwijzers) en kinderen hebben 
haar voorkeur, maar ook vindt Ank 
het heerlijk om in de zomer buiten 
een landschap te schilderen. 
 

 
De kunstenaars hopen u te kunnen begroeten op de expositie! 
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POPKOOR POP OET IES   

Wij het “Popkoor Pop Oet Ies” willen ons graag even aan u voorstellen.  
Wij bestaan al sinds 2003 maar zijn sinds 2010 een officiële vereniging.  
Ook zijn we aangesloten bij de Bond van Koren in Drenthe. Na jaren te hebben  
geoefend in de school van Ees zijn we sinds kort actief in Odoorn. Hier oefenen we 
wekelijks op donderdagavond in het woonwijkcentrum De Paasbergen van 19.30 
tot 21.30 uur. Sinds kort onder de vakkundige leiding van Henriëtte de Groot.  
De naam popkoor zegt het al, populaire muziek, voor jong en oud van alle tijden.  
Je kunt wel stellen dat we met de verhuizing naar Odoorn en nieuwe dirigente een 
nieuwe start maken. Op deze manier kunt u als liefhebber van koorzang zich  
aansluiten bij het koor. Wilt u eens proberen of u kunt zingen, wij helpen u erbij.  
Wij weten zeker dat u het leuk zal vinden.  

Trouwens iedereen kan zingen. Kom geheel vrijblijvend eens langs. 



22 

 

 OTIE EN KLEINKIND 

Het is u vast opgevallen. Er is het een en ander veranderd aan het plein. Otie en 
kleinkind zijn verplaatst en staan weer op de hoek van het plein, waardoor zij  
uitkijken over het kruispunt. Deze verbetering is gerealiseerd door de gemeente in 
samenspraak met Dorpsbelangen en de nabestaanden van de maker Gerrit Santing. 
Het beeld staat nu op zwerfkeien, wat een degelijker ondergrond lijkt dan het  
gemetselde muurtje waar het eerst op stond. De perken bij het beeld zijn groter  
geworden en zijn inmiddels beplant met beukhaag, bloembollen en grassen.  
Het onderhoud van dit alles is de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen Odoorn. 
Een grote wens is ook een aantal verplaatsbare bloembakken, maar daar is op dit 
moment (nog) geen geld voor. Door het plein wat 'voller' te maken, hoopt men het 
parkeren aldaar te ontmoedigen. 

Een andere wens van Dorpsbelangen is het verwezenlijken van een permanent  
podium op het plein. Op dit moment wordt hier met de betrokken partijen over  
gesproken. Zodra er meer bekend is, zullen wij er over berichten. 
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DRENTSE WANDELVIERDAAGSE 30e EDITIE 
 
OPROEP DRENTSE WANDEL 4 DAAGSE  
Zoekt serieus een veilige, vochtvrije bergruimte voor kassa’s, kleding, medailles etc. 
Mocht iemand daarmee kunnen helpen, graag!  
(tel. 0591-512345 of mail: info@dw4d.nl)  
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PEUTERSPEELZAAL PINOKKIO 

Peuterspeelzaal Pinokkio  
De Goorns 28 7873 AM Odoorn  

Tel: 0591-512428  

Uitnodiging open dag!  
Zaterdag 23 juni 2018 10.00 – 12.00 uur  

Hallo allemaal, Op zoek naar een peuterspeelzaal bij u in de buurt?  
Of altijd al eens willen weten hoe een morgen/middag op de peuterspeelzaal  

verloopt?  
Kom dan op zaterdag 23 juni a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur naar peuterspeelzaal 

Pinokkio in Odoorn. 

  
Iedereen is van harte welkom!  

Opa’s, oma’s, ooms, tantes, verzorgers, maar ook aanstaande ouders of ouders 
waarvan het kind binnenkort de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden bereikt, want dat is 

de leeftijd dat een kind deel kan nemen aan de peuterspeelzaal.  
 

Kom gezellig langs om kennis te maken met de peuterspeelzaal, de leidsters en het 
werk van de peuterspeelzaal!  

We zien u graag de 23e, u bent van harte welkom!  

Met vriendelijke groeten, namens de leidsters, vrijwilligers en de oudercommissie 
van peuterspeelzaal Pinokkio  

Activiteiten tijdens de open dag: 

                                                    * Springkussen 
                                                    * Verloting 
                                                    * Schminken 
                                                    * Ranja voor de kinderen 
                                                    * Lekkere cake 
                                                    * Koffie en thee 
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VEILIGHEID EN BUURTPREVENTIE IN ODOORN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het onlangs gehouden dorpsbelevingsonderzoek dat in Odoorn is gehouden, bleek 
dat niet iedereen in het dorp goed weet waar men terecht kan met vragen over  
veiligheid en waar men zaken kan melden. Daarom nog eens wat aandacht hiervoor. 
M.b.t. veiligheid in Odoorn kan men met vragen altijd terecht bij de wijkagent. In de 
dorpskrant van maart dit jaar stond er een uitgebreid interview met de wijkagent voor 
Odoorn, Tom Ritsema. U kunt contact opnemen, met name voor minder spoedeisende 
zaken, met 0900 8844. 
 
Verder is er natuurlijk de 'WhatsApp BuurtPreventie Odoorn' kortweg de WABO. 
Deze Buurt WhatsApp is een WhatsApp-groep waarmee buurtbewoners die verdachte 
situaties in hun wijk signaleren, deze kunnen delen via de mobiele telefoon.  
Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een 
Buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere  
toezichthouders. Die kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek van de straat staan.  
Met de App deelt u dus mogelijk verdachte situaties in uw omgeving met  
buurtgenoten. Dat gaat als volgt: 
 
Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt hij eerst 
112 en stuurt daarna een bericht naar de WhatsApp-groep. Zo ontvangt iedereen  
binnen de groep een melding. Iedereen is dus op de hoogte van verdachte situaties en 
is extra alert. Uiteraard is het niet de bedoeling de app te gebruiken voor andere  
zaken, zoals gevonden voorwerpen of huisdieren die vermist zijn. Dan zou de app niet 
meer goed werken voor het beoogde doel: het verhogen van de veiligheid in onze  
leefomgeving. 
 
Voor meer informatie en aanmelding voor de app kunt u terecht op de website van 
Dorpsbelangen Odoorn www.dorpsbelangenodoorn.nl, onder het kopje WABO. 
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PAASBERGENBUS 

Vermoedelijk heeft U de Paasbergenbus 
wel eens zien rijden, voorzien van logo’s 
van ondernemers uit – de buurt van – 
Odoorn, die de Stichting een warm hart 
toedragen en de bus sponsoren middels 
een logo. 

De bus is er niet alleen voor bewoners van de Paasbergen maar ook voor mensen die 
op grond van hun handicap of hoge leeftijd gebruik willen maken van deze bus. Deze 
mensen kunnen de bus gebruiken voor bijv. - recreatieve uitstapjes - speciale familie 
bezoekjes - halen en brengen naar en van Uw vakantiebestemming - bezoek aan 
kerk / begraafplaats / crematorium - rondrit in de oude woonomgeving - winkelbezoek. 

Er zijn wel enige voorwaarden verbonden aan het gebruik van de bus: 
 
Het verhuur is inclusief chauffeur /vrijwilliger - kilometer vergoeding geldt vanaf de 
standplaats ( Odoorn) en bedraagt € 0,45 / km - minimale afstand bedraagt 10 km - er 
dient altijd begeleiding mee te gaan met Uw uitstapje en daar moet U zelf voor zorgen 
- als U een dagtocht onderneemt draagt U zorg voor maaltijd, koffie en eventueel  
entree voor de chauffeur. 

De bus is niet bedoeld voor ziekenhuis- en/
of specialisten bezoek.  
De bus is ook niet inzetbaar voor vervoer 
van een scootmobiel  
(wel dus een wandelrolstoel). 

Mocht U willen bespreken:  
via receptie Paasbergen 0591-228980  
(werkdagen / kantooruren). 

Het is mogelijk om Vriend te worden van de Paasbergenbus, waarbij U de bus  
financieel ondersteund. Dat kan door ondersteuning met een eenmalig bedrag, maar U 
kunt uiteraard ook jaarlijks doneren/ondersteunen/sponsoren.  
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL31RABO 01070.31.043. 

Aanmelden kan via:  
Stichting vrienden van de Paasbergenbus,  
Paasbergen 1 7873 BE Odoorn of middels een mail naar paasbergenbus@gmail.com 
Informatie vindt U op de website: https:www.vriendenpaasbergenbus.wordpress.com. 
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 ROLSTOELWANDEL 4 DAAGSE 

 

Dit jaar is de rolstoelwandel 4 daagse van woonwijkcentrum de Paasbergen op: 

 

11-12-13-14 juni 2018 

Mogen we u dan ook begroeten als vrijwilliger? 

Geef u dan nu op als duwer! 

 

Elke dag wordt er gestart om 10.00 uur en eindigt het rond 12.00 uur.  

U kunt meedoen als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw vereniging te 

vragen om mee te doen als groep. Dit kan voor 4 dagen maar ook voor 1 dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor info en opgave: 

Receptie:   0591-228980 

Nichon Katoele:   n.katoele@treant.nl 

Gonnie Suichies:   g.suichies@treant.nl   

 

Graag bij opgave vermelden:  

Uw naam, adres, telefoonnummer en de dagen dat u kan mee lopen. 

Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor onze bewoners, wij zijn blij met iedere 

vorm van hulp!! 

 

mailto:n.katoele@treant.nl
mailto:g.suichies@treant.nl
https://nl-nl.facebook.com/paasbergen.odoorn/photos/a.442333055873606.1073741827.442329882540590/759294527510789/?type=1
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 BIJ DE EENDJES        

Daar zijn we dan, het is mei en al weer een jaar geleden dat ik ben begonnen met u 

te delen wat we mee maken bij de verbouwing van wat veel mensen alleen kennen 

als “de oude bieb” . Twee jaar geleden voelde het als een verlaten en wat liefdeloos 

pand maar inmiddels is het weer een thuis, een bescheiden onderneming en worden 

langzaam aan de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van de B&B. Ik moet u 

eerlijk bekennen dat de spreekwoordelijke laatste loodjes toch weer het zwaarst zijn 

in de afronding van ons woongedeelte, met meer tegenslag dan we in de  

voorafgaande twee jaar hebben meegemaakt. Ik zal u er niet mee vermoeien, het 

was een aaneenschakeling van kleine rampjes. Terwijl ik dit schrijf zit ik dan ook  

tegen alle hoop in nog altijd in onze leefruimte op de bovenverdieping…maar het 

goede nieuws is dat we toch echt binnenkort kunnen “verhuizen” naar beneden.  

Zijn we dan klaar? Nee, zeker niet. Er is een waslijst van klussen die nog gedaan 

moeten worden en ondertussen dient het eerste gewone onderhoud zich al weer 

aan. Maar , zoals sommige buren van een respectabele leeftijd vaak tegen me  

zeggen: het werk houd nooit op. En dat is prima want een mens moet toch iets  

nuttigs doen in zijn leven. Wat waarschijnlijk niet iedereen weet is dat echtgenoot 

René altijd 5 weken van huis is, en ik dapper doorwerk in mijn eentje, maar de grote 

klussen meestal moesten gebeuren in de weken dat hij thuis is. Welgeteld heeft hij 

dus pas een jaar in dit mooie dorp meegemaakt en het zal nog wat tijd kosten om 

zijn plek te vinden. Voor mij is het misschien wat makkelijker omdat ik tegenwoordig 

weer omringd ben met familie en aanverwanten- tot hilariteit of juist ergernis van 

sommigen, het is maar wie je het vraagt. Het heeft in ieder geval wat wenkbrauwen 

doen rijzen en de stamboom uitleggen blijft een terugkerende grap voor ons als  

samengestelde familie. Geen zorgen zeggen we dan, dit is het. Voorlopig dan.  

En dat laatste geld ook voor mijn bijdrages aan Oes Dorp. Voorlopig dan. Tot we 

weer aan het volgende project beginnen misschien. Niet iedereen is natuurlijk blij 

met wat we doen, en hoe we dat doen, maar dat mag- elk mens is anders. Tegen het 

grootste deel van de mensen zeg ik hier graag: dank u, nieuwe buren en fijne  

dorpsgenoten, voor het geduld, het meeleven en de positieve reacties. Wij beginnen 

de zomer met genieten van wat rust en een feestje, want de bruiloft van ons jongste 

zusje is begin juli in de boomgaard. Is dat niet een prachtige afsluiting èn nieuw  

begin?  

Kirsten Alferink Cramer  
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 LEZEN EN VOORLEZEN (122) 

N.A.V. CARRY SLEE, LAATSTE VLOG, AMSTERDAM 
2018 ( 3E DRUK) 
Een levensecht verhaal voor tieners 
 
VOORAF 
Carry Slee werd geboren in 1949, maar het lukt haar nog 
steeds boeiend te schrijven voor de leeftijdsgroep 12-16.  
Bovenstaand boek verscheen in september 2017 en heeft 
nu al de derde druk te pakken. Bovendien wordt het  
verhaal VERFILMD, Het wordt dan de 9e film over 1 van 
haar boeken. Let dus op het bioscoop –programma. 
C.S. SCHREEF IN TOTAAL MEER DAN 50 BOEKEN  
voor lezers van alle leeftijden. 
 
VERHAAL 
A) ik ben begonnen met het opzoeken van antwoorden op drie vragen; 
1) Wat is een vlog? (een VLOG is een soort dagboek dat voornamelijk bestaat uit 
videobeelden vgl. een BLOG als dagboek waarin vooral woorden worden gebruikt 
2)Wat is een chatroom? (dat is een internetruimte als onderdeel van een website om, 
al dan niet zonder je naam te noemen, met iemand te chatten=kletsen)  
3) Wat is een groomer? Dat is een man die, met valse praatjes, meisjes onder druk 
zet om seks te krijgen. Denk aan een ‘loverboy’. 
 
B) Centraal in dit boek staan een aantal leerlingen van een middelbare school (M/J) 
die klasgenoten zijn. Het speelt in een bepaalde periode ban hun leven waarin ze op 
zoek zijn naar zichzelf tijdens het uitwisselen van allerlei informatie. Aan de orde zijn: 
de thuissituatie, de onderlinge verhoudingen in de klas, de invulling van de eigen tijd. 
Ze gebruiken als vergaderruimte zo nu en dan een restaurant (Het Feestje).  
In het verhaal lees je een stroom van activiteiten, discussies of overleg waarbij  
allerlei gevoelens een rol spelen vaak zonder dat ze benoemd worden:  
angsten, spijt, jaloezie, gemis. 
 
C) Grote problemen die een rol spelen zijn bijv, mishandeling en de invloed van een 
groomer, die ze goed aanpakken trouwens. 
 
D) Ook in dit verhaal speelt het zoenen een duidelijke rol, zeker als er sprake is van 
verliefdheid natuurlijk. Het is een gelukbrengende mogelijkheid om het leven positief 
en draaglijk te houden. Het verhaal eindigt niet voor niks met ‘’……een megalange 
kus”. Hoe lang is dat wel niet? 
 
NB. Dit spannend geschreven boek is levensecht, zeker voor de doelgroep. 
 
Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS MEI /JUNI 2018 

 
Maandag 11 juni Dreumesuurtje Van 9.30-10.30 uur 
zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun ouders of 
oppas weer van harte welkom op het dreumesuurtje in de bibliotheek. 
Er wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen. De toegang is gratis. 

Kleurenprinter voor publiek gebruik 
Sinds een paar weken beschikt de Bibliotheek over een kopieerapparaat/scanner 
waarmee ook in kleur kan worden geprint. Een zwart/wit kopie A4 formaat kost € 0,05 
en een kleurenkopie A4 formaat kost € 0,50. 

Maandag 11 juni Dyslexie spreekuur 
Twijfel je of je kind dyslexie heeft? Weet je niet goed hoe je je kind kunt  
ondersteunen bij het lezen of schrijven? Heb je zelf problemen met lezen en/of  
schrijven? Kortom heb je vragen op het gebied van dyslexie? Kom dan voor een  
vrijblijvend advies naar het inloopspreekuur van Stichting Taalhulp (vestiging Exloo) 
in de Bibliotheek op maandag 11 juni van 14.30 tot 16.00 uur. 

Vacature Voorleesvrijwilliger 
Bibliotheek Borger Odoorn 
Hou je van werken met kinderen en lijkt het je leuk om ons te helpen met de  
voorleesactiviteiten in de bibliotheek? Dan zoeken wij jou! Boekjes ontdekken en 
voorlezen is ontzettend belangrijk voor jonge kinderen. Het stimuleert de taal- en 
spraakontwikkeling en verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar kinderen hun 
leven lang profijt van hebben. Als voorleesvrijwilliger lees je voor aan kinderen in de 
bibliotheek en ga je knutselen met dreumesen en peuters. 

Enthousiast? 
Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je reactie naar Carin Bijl 
(c.bijl@biblionetdrenthe.nl) Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.  
Bellen kan natuurlijk ook, Carin is te bereiken op 06-19694505. 

Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5  
www.bibliotheekodoorn.nl  
www.facebook.com/bibliotheekodoorn 
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Met dank aan Roelof Elting 
 
 
 


