30e jaargang no. 10
juni 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
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
12 augustus
9 september

GEEN DIENST
Helene Westerik,
GEEN DIENST
GEEN DIENST
GEEN DIENST
Helene Westerik
Helene Westerik

10.00 uur

10 00 uur
10.00 uur

DORPSAGENDA
Zondag 8 juli
14.30 uur Openluchtconcert ODO bij Poolshoogte
Maandag 9 t/m vrijdag 13 juli
Zwemvierdaagse
Donderdag 12 t/m zondag 15 juli
De Heeren van Oderen
Vrijdag 7 t/m zondag 9 september
Oringer weekend
Zondag 9 september 12.00 t/m 14.30 uur
30 jaar Oes Dörp
Woensdag 12 september 19.45 uur
Vrouwen van Nu, Roelof Keen
Zaterdag 29 september
20.00 uur
Autumn Swing, in de kerk van Odoorn
Elke zaterdag- en woensdagmiddag tot 22 juli. Tentoonstelling in de kerk van
14.00 t/m 16.00 uur
OPHAALDAG OUD PAPIER 2018
30 juni, 28 juli, augustus niet, 8 september, 13 oktober, 17 november en
22 december
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VAN DE REDACTIE
Naar mate ik ouder aan het worden ben hoor ik mijzelf steeds vaker zeggen wat gaat
de tijd toch snel. En ook nu zeg ik het weer, voor u ligt al weer het laatste boekje van
de 30e jaargang. Tjonge jonge waar blijft de tijd.
Dat betekent normaal gesproken voor de redactie een welverdiende zomerstop.
Maar dit jaar hebben wij nog een en ander te doen. Wij bereiden ons voor op het
Oringer weekend waar wij ook een speciale bijdrage aan zullen leveren. Hier leest u
verderop in het boekje meer over.
Ook leest u in het boekje een aantal activiteiten die tijdens onze zomerstop plaats
vinden, het belooft weer een gezellige zomer te worden. Rest mij dan ook een ieder
een hele fijne zomer te wensen en als u op vakantie gaat, kom veilig weer thuis en
voor nu veel leesplezier.
Tot in september
José van der Helm

___________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 26 september
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 16 september
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
18 juni, Lev Johan Tom Siekman, zoon van Jelle Siekman en Marloes Kamphuis
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!
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MEIJERING MEKKERT
PROMOTIELEED
Ons nee valt hem zwaar. Temeer daar AL zijn vrienden wel mogen en hij WEER de
enige is die niet mag. Navraag onder collega-ouders heeft ons echter al geleerd dat er
meer vrienden zijn die níet in de bus naar Rotterdam mogen om ouderloos de
promotiewedstrijd van de naburige FC bij te wonen. Ons nee wordt niet van harte
ontvangen. De dagen na ons nee worden we bestookt met mobiele smeekbedes.
Maar ondanks de digitale terreur van 1 blijven wij standvastig nee zeggen.
De zitplaatsen in de supportersbus, die zonder onze toestemming gereserveerd waren,
worden afgezegd en mokkend aanvaardt 1 uiteindelijk zijn lot.
Als dan eindelijk de dag van de wedstrijd aanbreekt kijkt 1 met 8 vrienden bij één van
hen thuis naar de wedstrijd. Na de winst fietsen de vrienden naar de thuisbasis van de
FC om daar de teruggekeerde helden te eren en samen het feestje mee te vieren.
Ver na zonsondergang keren ze gezamenlijk huiswaarts waarna wij opgelucht adem
halen. Dat probleem hebben we mooi getackeld. Denken we.
Een dag later laat 1 ons weten uiteraard wel mee te gaan naar alle uitwedstrijden
straks. In de bus. Naar Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld.
Hij is dan immers al 15, dus dat lijkt hem vanzelfsprekend.
“Hmm…” houd ik mij laf op de vlakte.
Ik weet wat mij komende zomer te doen staat.
Me voorbereiden op de volgende strijd.
Bianca
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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.
Daarnaast wordt op ZONDAG de MTB-tocht van BIKING ODOORN gereden,
de tocht die start vanaf het feestterrein.
Op ZONDAG viert dorpskrant Oes Dörp haar 30-jarig jubileum met een
'Ken uw dorp-Special'. Zie apart bericht hierover in deze dorpskrant.
Verder is er op ZONDAG onder de Boshof een markt, met muziek en vele andere
activiteiten waarbij ook de jeugd niet wordt vergeten!
Noteer het in je agenda en zorg dat je erbij bent!
Dit jaar zal er, door omstandigheden en onderbezetting, geen Schippersrun
plaatsvinden. Het streven is om deze run volgend jaar wel weer te organiseren.
___________________________________________________________________
OPBRENGST EPILEPSIEFONDS 2018
De collectanten van het Epilepsiefonds hebben in de week van 4 t/m 9 juni weer
gecollecteerd. Er is weer een mooi bedrag bij elkaar gecollecteerd namelijk € 772,63.
Namens het Epilepsiefonds en de collectanten: hartelijk bedankt allemaal voor uw
gift!
Ria Eding, juni 2018
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OES DÖRP 30 JAAR, DAT VIEREN WIJ GRAAG MET U
Dit juninummer van Oes Dörp is al weer het
laatste nummer van de 30ste jaargang van
de dorpskrant van Odoorn. Al 30 jaar lang
treft u het krantje aan in uw brievenbus.
En wat wij erg leuk vinden, is het feit dat wij
nog steeds veel positieve respons krijgen.
Bedankt daarvoor.
Om de mijlpaal van 30 jaar te vieren, gaan
wij tijdens het Oringer Weekend een
'Ken uw dorp special' organiseren. Wij
nodigen al onze lezers uit om daar aan mee te doen. Van jong tot oud. Dus zet
alvast in uw agenda 9 september tussen 12.00 en 14.30 uur. Start en finish bij de
tent op de Boshof.
De 'Ken uw dorp special' zal bestaan uit een ommetje door het dorp (een Oringer
ommetje dus), waarbij er vragen over het dorp beantwoord moeten worden. U krijgt
een beschrijving en vragen mee. Het ommetje zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.
Onderweg is er een verrassing voor iedere deelnemer.
Er zullen weer prijswinnaars zijn, zowel voor de drie beste kenners van Odoorn, als
voor de persoon die zich het meest origineel heeft uitgedost voor het ommetje.
De uitslag zal bekend worden gemaakt op de dag zelf, rond 16.30 uur. En reken
maar dat er mooie prijzen uitgedeeld zullen worden. Wij hopen op een grote
opkomst.
De genoemde tijden zijn nog enigszins onder voorbehoud. In het eerste weekend
van september zullen wij een flyer huis aan huis bezorgen met daarin de precieze
tijden. Houd ook onze website in de gaten. In augustus zetten wij een en ander nog
eens op www.odoorn.nu.
___________________________________________________________________
GARAGE/OPRITVERKOOP AAN DE LANGHIETEN
Op zaterdag 1 September tussen 13:00 en 17:00 uur s’middags.
De verkoop word gehouden tussen de woningen van Langhieten 1 tot en met
Langhieten 56.
De deelnemende bewoners zijn te herkennen aan een ballon in de voortuin.
Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners van Odoorn een kijkje komen nemen.
Bestuur buurtvereniging Langhieten.
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HEJ ‘T AL HEURD ?
Oes bladtie wordt tegenwoordig bij de buren in Exel mangs rondbracht met de
bolderwagen oet Oring. Eerder brak der veur minder een burgeroorlog oet.
Die al ieuwenlange roezie tussen de Taten en de Langsteerten lek dus over.
Wel wet komp het in het Midden-Oosten dan ok nog goed.
(Taten of Taarten=scheldnaam die de mensen uit Odoorn gaven aan de bewoners
van Exloo; Langsteerten= scheldnaam die de mensen uit Exloo gaven aan de
bewoners van Odoorn)

___________________________________________________________________
RARA WAT IS DIT?
Het voorwerp van de maand april was nu eens geen gewoon
gereedschap of gebruiksvoorwerp. Het is een parfum
verstuiver. Gebruikt voordat we de spuitbussen hadden
uitgevonden. In het middelste buisje werd de parfum gegoten
en door de buisjes op en neer te bewegen kon men de
parfum verstuiven.

Voor het voorwerp van deze maand heb ik gekozen voor
een oud voorwerp wat nog steeds actueel is. We horen de
laatste tijd steeds vaker dat het aantal insecten terug
loopt. Iets wat zorgwekkend is. Met het voorwerp van deze
tijd kunnen we een groep insecten goed verzorgen zodat
onze bloemen bestoven blijven en wij de vruchten er van
kunnen plukken. Dit exemplaar is in Oostenrijk gevonden,
maar ook hier in Drenthe worden deze voorwerpen nog
steeds gebruikt.
Rara wat is dit?
Bert van der Lit
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PERSBERICHT
Stichting Peuterwerk start voorscholen in de regio
Borger-Odoorn voor “Optimale ontwikkeling voor elke peuter”
In januari 2016 werd door wethouder Trip het startsein
gegeven voor het onderzoek naar de ontwikkeling van
voorscholen in de gemeente Borger-Odoorn.
Stichting Peuterwerk gunt iedere peuter in de leeftijd van
2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar een ontwikkelrecht en zal alle huidige locaties voor
peuteropvang per 1 september 2018 ombouwen tot voorschool.
Samenwerkingsovereenkomst.
Stichting Peuterwerk is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het
openbaar basisonderwijs in Borger-Odoorn. Dit betekent dat er in of in de nabijheid
van iedere openbare basisschool getracht wordt een voorschool te starten. Binnen
deze voorscholen zijn echter álle kinderen welkom, ook als na de voorschool gekozen
wordt voor een andere basisschool. Stichting Peuterwerk wil namelijk élke peuter in
Borger-Odoorn vanaf 1 september 2018 de mogelijkheid bieden zich spelend te
kunnen ontwikkelen, om straks soepel naar school te kunnen gaan.
Vroege aansluiting met basisonderwijs,.
Voorscholen zijn vergelijkbaar met peuterspeelzalen, ook hier ontwikkelt de peuter
zich spelenderwijs. De voorschool is gehuisvest binnen of vlakbij een basisschool en
net als op de peuterspeelzaal vinden we het belangrijk dat de peuter het hier naar zijn
of haar zin heeft. Een voorschoolgroep is drie dagdelen geopend, totaal 10 uur per
week. Door de nabijheid van de basisschool kunnen de pedagogisch medewerkers
van de peutergroep en de leerkrachten van groep 1 en 2 nauwe contacten onderhouden. Op de voorschool krijgen peuters géén les. Het is een plek waar ze zich al spelend ontwikkelen, in of in de nabijheid van het gebouw en het plein van hun toekomstige basisschool, zodat ze een streepje voor hebben wanneer ze op hun vierde
doorstromen naar groep 1.
Open dagen
In de week van 2 t/m 6 juli houden alle locaties van Stichting Peuterwerk in
Borger-Odoorn een open dag. U bent van harte welkom om een kijkje te komen
nemen en te ontdekken hoe wij de voorschool vormgeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Renate Groenewold,
communicatieadviseur Tintengroep: 06-30312154
7

@WIN, DE HOORSPECIALIST
Om maar direct met een flauwe, maar waargebeurde, grap te beginnen; toen ik
@win belde om een afspraak te maken, hoorde ik na een paar seconden: “ik versta
je erg slecht”. Iedereen die mijn altijd duidelijke articulatie kent moet zich realiseren
dat dit een technisch probleem moet zijn geweest.
Ik was dus op gesprek bij @win, onze gehoorspecialist, gevestigd naast de Coop.
Achter deze mooie vondst schuilt Edwin Scholten, tot voor kort onder meer gekend
van zijn fraaie kever met dit opschrift. Edwin, in 1976 geboren in de Emmer wijk
Bargeres is na een opleiding tot en werkzaamheden als - nota bene – pijpfitter, in
het midden van 2006 in dit vak gerold. Nadat er een gezin was gevormd werd het
reizen en trekken en ook de fysieke arbeid als pijpfitter te zwaar en op advies van
een vriend die audicien was en na aandringen van zijn vrouw Jolanda, ging hij een
MBO-opleiding in deze richting volgen. Dit was een (gedeeltelijke) praktijkopleiding,
hij werkte dus ook van het begin af aan bij Schoonenberg.
Volgens Edwin is het enerzijds een heel technische opleiding, anderzijds is
mensenkennis en inlevingsvermogen minstens zo belangrijk. Het gaat om luisteren
(gehoorspecialist!!!), de wensen, problemen en oplossingsrichtingen in beeld
brengen. Welk probleem moet worden opgelost? Dat is de vraag. In 2011 stapte hij
over naar het bedrijf Makker, met een kleine 20 vestigingen in de omgeving van
Utrecht. Hij bestierde de vestiging Hilversum, maar de familie bleef wonen in onze
omgeving. Dat betekende 85.000 kilometer per jaar aan woon/werkverkeer, 5 dagen
per week op en neer. Bij dit bedrijf was de vrijheid aanzienlijk groter, er zat veel
meer uitdaging in het werk.
Toch moet hem, ook in de huidige situatie, iets van het hart. De gehele zorg op zijn
werkgebied wordt beheerst door de zorgverzekeringen en op de achtergrond de
overheid. Zij bepalen met protocollen en prijsvoorschriften de zorg, voor een leek is
het heel moeilijk te beoordelen wat de kwaliteit van het geleverde product is.
De zorg is retail geworden, de fabrikanten bepalen de markt en zijn bovendien ook
nog vaak eigenaar van een winkelketen met ons bekende namen. De klant koopt
een product voor 5 jaar, zonder echt te kunnen vergelijken wat de verschillende
producten echt kunnen. In de huidige situatie als zelfstandig bedrijf kan hij wel
kiezen tussen verschillende fabrikanten, hoewel hij niet wil ontkennen dat ook hier
de zorgverzekeraars een dikke vinger in de pap hebben. Alleen als iemand bereid is
alles zelf te betalen kan gekozen worden voor het beste of het nieuwste, een deel
bijbetalen voor bijzondere wensen is geen optie voor de verzekeraars.
In januari 2015 kwam het pand naast Coop beschikbaar, terwijl zijn werkgever
Makker koos voor uitsluitend particuliere klanten. Edwin vond dat een ongewenste
ontwikkeling, die in Nederland eigenlijk niet kan. Hij kreeg vervolgens tot zijn grote
vreugde en met wederzijdse instemming ontslag en kon in Odoorn beginnen.
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Volgens hem staat of valt alles met een goede uitleg; wat is een goede oplossing
voor bepaalde leefsituaties? Daar hangt een prijskaartje aan, maar er is keuze!! In
ons land is dit het maximaal haalbare, in een land als Zweden stelt de overheid
volgens Edwin aan iedereen gewoon het allerbeste beschikbaar. Dat is uiteraard een
politieke keuze. Als het om nieuwe ontwikkelingen gaat is eigenlijk de sky de limit.
Vooral de digitale techniek en vooral de beschikbaarheid van bepaalde apps maakt
van alles mogelijk. Een zeer innoverend fenomeen is de zogenaamde
“machine learning”. Uit verschillende leefsituaties worden gegevens via een app “in
the cloud” (met excuses voor al dit jargon, ik weet geen betere woorden) opgeslagen
en daaruit wordt afgeleid met welke instellingen het apparaat de meest optimale
werking heeft. Door dit proces voortdurend te herhalen is op den duur een vrijwel
perfect resultaat te bereiken.
Een nog nieuwere ontwikkeling is één waarbij de betrokkene via een app zelf een
programma ontwikkelt, waarbij via googlemaps een locatie met bijbehorende
(geluids)situatie wordt herkend, waarvoor dan vervolgens de gewenste instelling van
het apparaat wordt ingeschakeld. Dit is op zich briljant gevonden, maar het is nu nog
erg duur. Bovendien dreigt het gevaar dat de privacy van de betrokkene in het
geding komt en dat is in het huidige tijdsgewricht natuurlijk een doodzonde.
Met deze ontwikkelingen verandert het vak van audicien meer en meer in de richting
van blijvende fine-tuning, het jaarlijkse onderhoud blijft uiteraard wel gewoon
doorgaan. Het is overigens wel een vak met toekomst, 70% van de bevolking wordt
op enig moment gehoorgestoord.
Als hobby heeft Edwin modelvliegen, hij is onder meer penningmeester van de club
aan de Achterweg.
Sinds enige tijd woont de familie,
bestaande uit Jolanda (Thiewes)
de zoon Stijn en dochter Maud
aan de Exloërweg, tegenover de zaak.
Tot horens !!

Theo Zondag
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ODO
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ZWEMVIERDAAGSE

De Leewal Exloo
Doe jij ook weer mee?
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 juli organiseert zwembad De Leewal in Exloo de
traditionele zwemvierdaagse met leuke activiteiten en demonstraties. Er kan ’s
morgens van 7.00u. tot 9.00u. en ’s avonds van 18.00u. tot 19.30u. banen
gezwommen worden. Maar in overleg is zwemmen buiten deze tijden eventueel
ook mogelijk.
Kinderen tot 12 jaar zwemmen 10 baantjes en volwassenen 20 baantjes.
De inschrijving is vanaf maandag 2 juli en de kosten zijn € 6,00 per persoon.
Opgave bij de kassa van het zwembad en vanaf maandag 9 juli bij het zwembad.
Voor degene die 4 van de 5 dagen meedoet, ligt na afloop een medaille klaar.
Programma:
De Wipe Out ligt de hele week in het water.
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Optreden dansstudio MK Beats
Bungeerun, Stuivertje duiken
Brandweer
Waterballen race
Verloting

Uitreiking medailles
Eindfeest met Request Disco Shows

“Wipe Out”

“Bungeerun”
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“Waterballenrace”

OPENING NIEUWE TENTOONSTELLING IN DE KERK
Op zaterdag 2 juni werd onder belangstelling van diverse bezoekers de nieuwe
tentoonstelling met werken van Ank Koopmans en Erna Smid geopend. Na een
toespraakje van Willem Mulder onthulden beide dames een eigen werk en konden
de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje de werken nader
aanschouwen.
Ank werkt impressionistisch, romantisch en abstract met olieverf en acryl.
Zij vindt inspiratie in het werk van o.a. Gustav Klimt. Doel is niet uiterlijke maar
innerlijke dingen weergeven.
Erna werkt impressionistisch/abstract
en haar inspiratie komt vooral uit de
natuur zoals bossen en hunebedden.
De laatste jaren werkt ze abstract en
haalt inspiratie uit werken van Willem
de Koning.
De tentoonstelling is er t/m 22 juli,
elke woensdag- en zaterdagmiddag
van 14.00-16.00 uur.

Conny van der Bent
___________________________________________________________________
MUSICALGROEP ODOORN MAAKT ZICH OP VOOR NIEUWE OPTREDENDS
Met de komst van enkele nieuwe leden waait er een frisse wind
door Musicalgroep Odoorn. In hun nieuwe samenstelling
bereiden zij zich voor op een zomer met nieuwe optredens.
Deze 12-koppige groep brengt in kekke outfits en met
aanstekelijke vrolijkheid liedjes uit een breed repertoire: van
meezingers tot popsongs, van sixties tot zero’s. De liedjes
worden met een kleine twist en veel humor gebracht, waardoor
de shows een hoog entertainment-gehalte hebben. Zoals u van deze veelzijdige
groep gewend bent, blijft het niet alleen bij zangshows, maar gaan zij in de nabije
toekomst ook weer musicals op de planken brengen. Door het nimmer aflatende
creatieve brein van artistiek leider Josh Hassing, zijn plannen voor nieuwe
voorstellingen volop in ontwikkeling. De eerstvolgende gelegenheid waarbij deze
veelzijdige groep is te horen en te zien, is op 15 juli bij ‘Op de Kloeten’ in Exloo.
Komt u ook? U gaat geheid met een vrolijk gevoel weer naar huis.
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ZONDAG 15 JULI 2018 VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
FOLKLOREFEEST OP DE KLOETEN IN EXLOO
Zondag 15 juli is het Folkorefestival
´Op de Kloeten` in Exloo. Dit is een feest,
tentoonstelling en enorme workshop tegelijk.
Even een dag terug in het verleden. Zien en
beleven hoe het vroeger ging in het dagelijks
leven in een Drents dorp. Genieten van dans
en muziek, o.a. van de Musicalgroep
Odoorn. Een gezellige fair maakt het
Folklorefestival compleet. Op het festivalterrein zijn allerlei oude ambachten te
bewonderen. Er rijden oude historische tractoren rond, brandweerauto’s staan
tentoongesteld en er lopen landlopers die door de veldwachter in de gaten worden
gehouden. Voor de kinderen rijdt een stoomlocomotiefje waarin zij gratis mogen
meerijden.
Samen met heel veel vrijwilligers doen ook veel kinderen mee. Ze lopen allemaal in
klederdracht. De kinderen leren in een oude schoolklas het ‘aap noot mies’.
Ze dansen en vermaken zich met oude spelmaterialen zoals, tollen, bloklopen,
hoepelen en steltlopen. De landbouwgroep staat garant voor demonstraties met
oude machines, materialen en paarden. De bakker bakt vers brood in een
ouderwetse hout gestookte oven. Dit is gratis te proeven. Een kleine greep van
ambachtslieden die u laten zien en ervaren hoe men de ambachten vroeger
uitvoerden zijn o.a. een klompenmaker, touwslager, hoefsmid, houtbewerker,
jeneverstoker en uiteraard karnsters en spinsters.
Op het weiland naast het Rond Bargie aan de Polweg is een fair met verschillende
leuke kramen. Het is mogelijk om op het festivalterrein deel te nemen aan allerlei
interactieve activiteiten. Verschillende workshops kunnen worden gevolgd, zo kan
men bijvoorbeeld het klepelen uitproberen. Ook kunnen eetaardappelen door de
bezoekers zelf worden geoogst. Op en rond het gezellige horecaplein is dans en
muziek. De leden van de ‘Musicalgroep Odoorn’, bekend van de musicals
‘Het Andere Achterhuis en De Opgejaagden’, zullen gezellige meezingliedjes laten
horen. Verder kan het publiek genieten van de dansgroep de ‘Schaop’ndansers’ en
sfeervolle accordeonmuziek. Succes en gezelligheid dus gegarandeerd.
Uiteraard kunnen bezoekers op het horecaplein een natje en een droogje kopen,
de opbrengsten hiervan komen ten goede aan een groot aantal dorpsverenigingen.
Alle demonstraties worden gedurende de zondag meerdere malen gehouden.
Tijdstippen worden duidelijk aan gegeven in het programmaboekje, die bij de entree
wordt uitgereikt.
Toegangsprijzen: volwassenen € 5,=, kinderen van de basisschool € 3,=, kinderen
tot 4 jaar gratis. Info: www.dorpsbelangenexloo.nl
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KINDEROPVANG PERLEI
Thema´s op het kinderdagverblijf
Inmiddels is ons Thema Pasen/Lente weer voorbij.
De kinderen (en leidsters) hebben genoten van alle leuke
activiteiten. Uiteraard hebben we volop genoten van het mooie
weer de afgelopen weken. We hebben leuke
boswandelingen gemaakt, waar we allemaal ‘kleine’ spelletjes
hebben gedaan. Leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen
meedoen en vooral hoeveel ze daarvan leren. Het uitje bij dit
thema was een bezoekje naar de schapenboerderij. Wat was
daar veel te zien en beleven zeg. Uiteraard hebben we weer lekker veel geknutseld en leuke spelletjes gedaan.
Inmiddels zijn we gestart met thema Eet smakelijk. In dit thema
staat eten centraal. De kinderen proeven wat lekker smaakt en
wat niet lekker is. We bakken koekjes die we vervolgens
uiteraard gaan proeven. We dekken de tafel in de huishoek en
leren wat gezond en ongezond eten is. Vooral erg leerzaam voor de peutergroep. Ook
zijn er weer volop knutselwerkjes bedacht en leuke spelletjes wat met eten te maken
heeft. Kortom het beloofd weer een leuk thema te worden. En niet te vergeten gaan we
de komende periode weer aan de slag met een leuk Vaderdagcadeau.
Prietpraat:
‘Heb je gepoept G?’ ‘Ja, maar dit is wel andere poep, want ik heb nieuw gekocht’
S. verteld dat papa van de trap is gevallen. Y. zegt; ‘Dan is hij wel snel beneden’
S. kijkt ineens aandachtig naar mijn horloge en zegt dan; ‘hoe kan die dan draaien,
die kleintje’
‘E. ga je schoenen en jas maar pakken dan gaan we buiten spelen’ E.; ‘JO’
Thema BSO
Op de BSO zijn we ook erg aan het genieten van het weer de afgelopen tijd.
Er gaat geen dag voorbij dat we niet naar buiten kunnen. Dat sluit erg goed aan bij ons
thema: ‘lekker naar buiten’. De jongens (soms meisjes) zijn veel te vinden in de
pannakooi met een voetbal. De leidsters zorgen bij erg warm weer voor leuke
waterspellen om te kunnen afkoelen. Ook worden er leuke activiteiten gedaan aan de
hand van ‘Beweegkriebels’ een handleiding voor leuke spelletjes. Natuurlijk mogen de
kinderen tijdens BSO uren ook zelf initiatief tonen en bedenken wat ze willen doen.
Het waren weer gezellige en leuke weken!
Groetjes van Kinderopvang Perlei
De Goorns 28, Odoorn
Tel: 0599-637332
E-mail: info@ko-perlei.nl
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VANUIT DE PAASBERGEN
Ik zal mij eerst even voorstellen:
Mijn naam is Andries van Veen en ben sinds september vorig jaar de nieuwe
huismeester op de Paasbergen. Als huismeester houd ik mij bezig met alles wat er in
en rondom de Paasbergen gebeurt.
Zo ook het bos achter de Paasbergen. Helaas zie ik dat het bos achter de Paasbergen
gebruikt wordt als stort plaats voor groen afval. Niet alleen groen afval maar ook
gewoon afval wordt gedumpt bij de Paasbergen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Wij
willen het bos graag schoon en netjes te houden. Mocht u iets zien dan kunt u mij
bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Andries van Veen
06-47051413
an.vanveen@treant.nl
____________________________________________________________________
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IN 't GRAS 2018
De voorspellingen waren gunstig. Het zou een mooie zaterdag worden. En dat was
het! De zon liet zich van haar uitbundige kant zien. De kraampjes waren om 10 uur
in de morgen ingericht en men was er klaar voor. Het publiek druppelde binnen.
Ook was er dit jaar weer aan de kinderen gedacht. Zo konden ze een pot maken
van klei op een draaischijf, pony rijden, geschminkt worden en hun creativiteit kwijt
bij het schilderen.
Bertha was door de organisatie gevraagd om met de kinderen te gaan schilderen.
Altijd leuk om te zien hoe de kinderen zich uit kunnen leven met een penseel.
Soms waren ze snel klaar, maar anderen zaten voorovergebogen met de tong
tussen de tanden hun meesterwerk af te maken. De ene na de andere “Picasso”
liet trost zien wat het eindresultaat geworden was.
Ondanks het misschien wel te mooie weer was er toch een redelijke opkomst.
Er zijn circa 35 prachtige werken gemaakt. Nadat de werken op de tafel door de
zon gedroogd waren werden ze door de trotse kunstenaar opgehaald.
Het was een zeer gezellige dag en bij deze een compliment voor de organisatie.

Bert van der Lit
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FLESSEN VOOR LEVEN
Beste Oringers, in zowel Oes Dorp als de nieuwsbrief van
school stond een oproep om lege statiegeldflessen in te
zamelen voor Villa Joep. Villa Joep is het fonds
tegen neuroblastoom kinderkanker waarbij 100% van het
ingezamelde geld gaat naar onderzoek.
De kinderen van OBS de Weiert hebben massaal gehoor
gegeven aan deze oproep en zo stonden er aan het
einde van deze actie dan ook 4 enorm grote big bags vol
met flessen op school klaar om gesorteerd te worden.
Als bedankje kregen alle kinderen een rugtasje met lekkers mee naar huis waarbij
Bakker Joost samen met Coop hebben gezorgd voor
de inhoud hiervan. Er is in totaal voor € 297,15 aan
statiegeld flessen verzameld en dit bedrag zal
worden afgerond en verdubbeld door Coop,
dat betekend dat wij een totaal bedrag van € 600,mogen doneren aan Villa Joep.
De losse donaties die we hebben mogen ontvangen
zijn al naar Villa Joep, bedankt!
Heb je nu toch nog lege statiegeld flessen die niet zijn
opgehaald? De gehele maand juni kunnen de flessen
nog ingeleverd worden bij de Coop supermarkt in
Odoorn.
Als u dan de doneerknop gebruikt wordt het
gedoneerde bedrag ook nog eens verdubbeld!
Onze hartelijke dank!

21

ROLSTOELVIERDAAGSE PAASBERGEN 2018
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PODIUM ODOORN:
Autumn Swing, een veelzijdig trio uit Emmen.
Al bijna twintig jaar zijn de leden van dit ensemble bij elkaar
om muziek te maken. Met een mix van swingende jazzstandards, blues, ballads, bossa nova en bekende
nummers van de afgelopen 40-50 jaar, bieden zij het
publiek een breed repertoire.
De bezetting bestaat uit piano, gitaar, drums en zang.
Autumn Swing treedt op op Zaterdag
29 september 2018 in de kerk van Odoorn.
Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn.
Zet het alvast in uw agenda.
Aanvang: 20.00 uur.
De kerk is open om 19.30 uur.
Kaarten: € 10,00 te koop voor aanvang of
in de voorverkoop.
Kaarten in de voorverkoop kunnen besteld worden via de website www.sokc.nl,
via de mail HYPERLINK "mailto:h.klein@sokc.nl "h.klein@sokc.nl of
worden afgehaald bij drogist SIMA, Exloerweg 9a. 7873 BW Odoorn
_____________________________________________________________________
THE DECIBELLES IN HENGELO
Zaterdag 2 juni was er in Hengelo een grote korendag, Amusing Hengelo. Dit is een
jaarlijks terugkerend evenement waarbij bijna 100 koren optredens verzorgen in de
schouwburg, de kerk en diverse podia in het centrum van de stad.
Ons popkoor The Decibelles uit Odoorn/Exloo had zich hiervoor aangemeld en
zaterdagochtend om 8 uur zaten we met maar liefst 28 koorleden, onze dirigente
Anja Warmink, pianist Mark Hidding en gitarist Max van Dijk in de bus. Onderweg werd
koffie geserveerd met iets lekkers, en rond half 10 kwamen we aan bij de schouwburg
in Hengelo waar we ons moesten melden. Er was lichte consternatie, in een deel van
het centrum was een grote stroomstoring. Toen ook de noodverlichting uitviel hebben
we ons in het donker ingeschreven. Ons eerste optreden zou plaatsvinden om 11 uur
in een van de theaterzalen. Gelukkig gingen om klokslag 10 uur de lampen weer aan
en konden we beginnen met de “Sing In”, het gezamenlijk inzingen en het doen van
stemoefeningen.
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Ons eerste optreden ging erg goed, we zongen onder andere Englishman in New
York van Sting, Somebody to love van Queen, met onze solisten Sabine en Elly,
Oceaan van Racoon en I still haven’t found what I’m looking for van U2,met onze
soliste Janny. Dit nummer hebben wij in 2017 in het Atlastheater als achtergrondkoor
voor de 3JS ook ten gehore gebracht. Na het eerste optreden bleven we nog even in
de zaal om te kijken naar een koor van de Universiteit Twente, 15 jonge,
zeer muzikale mensen met een mooi repertoire. Daarna was het tijd om de stad in te
gaan en ons voor te bereiden op het tweede optreden in de open lucht. Onderweg
kwamen we langs allerlei podia, leuk om te zien hoeveel verschillende koren er zijn,
pop, jazz, klassiek, gospel, shanty, smartlappen, er was zelfs een
Russisch Kozakkenkoor.
Ons 2e en laatste optreden begon met het prachtige Imagine van The Beatles.
Dit werd ingeleid door Anneke die vertelde over de aanslagen in Parijs.
Something inside so strong, van Labi Siffre kwam ook aan bod. Onze danseressen
Jorien, Jolanda en Sabine wisten het publiek te verleiden met hun choreografie op
All that Jazz uit de musical Chicago en we sloten spetterend af met I will folllow him
uit de musical Sister Act, met onze solistes Jorien, Muriel en Anita.
Na ons officiële gedeelte hebben we de middag verder aangenaam doorgebracht op
een van de gezellige terrassen van Hengelo en hebben we nog bij diverse andere
koren gekeken. Na een lekker diner zijn we om 20.00 uur weer in de bus richting
Odoorn gestapt waar we uiteraard nog niet helemaal uitgezongen waren. Al met al
een fantastische, gezellige dag die ook nog eens goed was voor de teamspirit!
Om in de toekomst dit soort leuke initiatieven te kunnen blijven doen gaan we
meedoen met de Rabobank Clubkasactie waarbij leden van de Rabobank kunnen
stemmen op hun favorieten vereniging. Dus draagt u ons een warm hart toe,
stem dan op ons! Meer informatie vinden leden van de Rabobank in het magazine
Dichterbij. Mocht ons repertoire je aanspreken en je zou je ook willen aansluiten bij
ons gezellige koor wat op maandagavond in het Klankholt in Odoorn repeteert van
20.00 tot 22.00 uur, kijk dan eens op onze website www.thedecibelles.nl
of stuur een mail voor informatie
naar secretaris@thedecibelles.nl.

Anita ten Berge
Popkoor the decibelles
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CONCERT VAN DE JEUGD VAN ODO
Zondag 27 mei was het dan eindelijk zover: Promodo,
Odoki’s en de blokfluiters, dus de jeugd van Odo,
hebben een concert gegeven in de Boshof.
Voor de acht blokfluitkinderen was het extra
spannend, want het was hun eerste optreden.
Zij hadden een stuk ingestudeerd op blokfluit en een
stuk op allerlei
verschillende percussie instrumenten.
Levi had aangegeven dat hij graag wilde
dirigeren en hij deed dat met verve! De Rain Dance
die gespeeld werd had ook echt effect want we
werden die zelfde avond getrakteerd op een flinke bui.
De opkomst bij concerten van de jeugd is altijd
geweldig: broertjes, zusjes, ouders, grootouders
waren van de partij.
Dirigent Ingrid van der Klei heeft het ook dit
jaar weer klaargespeeld om de kinderen
samen muziekstukken in te laten studeren.
Doel van blokfluitles is niet zozeer leren
spelen op de blokfluit, maar kennis maken
met muziek, ontwikkelen van gevoel voor
maat en ritme, noten leren lezen en
ontwikkelen van muzikaal gehoor en muzikaal geheugen en uiteraard samenspelen.
De blokfluit is daarbij een hulpmiddel.
Voor kinderen is samenspelen heel belangrijk: door samen muziek te maken wordt
bij kinderen het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en
emotionele vaardigheden.
Gebleken is dat dit gevolgen heeft voor
toekomstige leerprestaties en
maatschappelijke en sociale
vaardigheden van kinderen.
Bij kinderen is keer op keer via
wetenschappelijke onderzoeken
bewezen dat musiceren het
intelligentiequotiënt verhoogt.
Met name het abstractievermogen en
het analytisch denken worden sterk
verbeterd.
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PRIVACYVERKLARING VAN OES DÖRP
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Dit is de nieuwe Europese
privacywet waar iedere organisatie in Europa zich aan moet houden. In dit kader
hebben wij de onderstaande privacyverklaring opgesteld.
Oes Dörp is de dorpskrant van Odoorn en ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 04071604. Deze privacyverklaring is een
voortvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die per
25 mei 2018 van kracht is.
De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Oes Dörp verwerkt en
voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Oes Dörp verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. een overeenkomst met ons heeft in het kader van het plaatsen van een of
meerdere advertenties in de dorpskrant en/of op de website van de dorpskrant;
b. een product of dienst afneemt bij Oes Dörp, zoals een abonnement op ons blad
of het plaatsen van een eenmalige advertentie, c.q. een al dan niet betaalde
mededeling;
c. contact met ons opneemt bijv. via e-mail, een contactformulier op de website of
telefonisch.
1.2 Oes Dörp verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
6. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. foto's.
1.3 Oes Dörp kan deze gegevens gebruiken om:
a. rekeningen te versturen, per post of per mail;
b. het boekje toe te sturen aan adverteerders en abonnementhouders en/of
anderen;
c. geboorten te vermelden en jaarlijks een overzicht met foto's te plaatsen van alle
in dat jaar geboren baby's;
d. contact op te nemen met derden die met ons contact opnemen per mail, telefoon
of via de website.
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2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Oes Dörp via e-mail redactie@odoorn.nu of via de
redactieleden, genoemd aan de binnenzijde kaft van de dorpskrant voor:
a. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
b. inzage in de persoonsgegevens die Oes Dörp met betrekking tot u verwerkt;
c. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Oes Dörp;
d. het verwijderen van uw gegevens.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Oes Dörp zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is;
3.2 Oes Dörp bewaart de gegevens op een extern medium, zoals een USB-stick, die
alleen toegankelijk is voor redactieleden;
3.3 Oes Dörp deelt de gegevens niet met derden.
4. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.
Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
Wijzigingen zullen ook gemeld worden in de dorpskrant zelf.
5. BESTANDEN EN FOTO'S OP DE WEBSITE
Oes Dörp archiveert op haar website www.odoorn.nu nieuwsberichten, columns,
bestanden met foto's van evenementen in het dorp, geboorten en uitgekomen
dorpskranten. Oor hiervoor geldt het gestelde in punt 2.
Odoorn, mei 2018
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LEZEN EN VOORLEZEN (122)
N.A.V.. MIKE UNWIN + JENNI DESMOND, MIGRATIE, ROTTERDAM 2018
20 DIEREN OP DRIFT
De schrijver van dit boek met ”ongelooflijke dierenreizen“ is
een bekende reisverhalen auteur. Engels, wat een geluk
dat hij nu een boek heeft gemaakt over reizende dieren
want als je dit (voorlees) dierenboek hebt gezien kun je er
geen afscheid meer van nemen. Zo mooi getekend door
een Amerikaanse illustratrice tref je het nergens aan.
20 DIERSOORTEN
Aandacht is er voor de bultrugwalvis die 18 meter lang kan
worden en ’s zomers uitwijkt naar de Poolgebieden
(voedseltrek) t/m de groene zeeschildpad die op
tropische kusten te vinden zijn. De diersoorten zijn op veel plekken op de wereld te
vinden. De kaart van de wereldbol op blz. 46 en 47 laat dat heel mooi zien.
Een groep dieren die besproken wordt, wordt gevormd door de boerenzwaluwen.
Kijk op blz. 18 en 19. Ze zitten op lange draden. Op dit moment zijn ze in ons land.
Zijn ze er al vroegen wij ons af? En ja, in de loop van april kwamen ze van Afrika
aangevlogen op zoek naar de oude nestjes in Odoornerveen van vorig jaar.
Mooi om er zo over te denken! Andere vogels komen ook ter sprake: de kolibrie, de
Noordse stern, de visarend en de Indische gans. En dan de andere dieren die als
migrantenreizigers getoond worden: de monarchvlinder bijvoorbeeld en de rode
krabben. Van Christmaseiland in de Indische Oceaan. In november komen de
eieren. Tenslotte noem ik nog een Afrikaanse antilope De Blauwe Gnoe, die leeft van
grassen. Twintig prachtige verhalen.
VOORLEZEN, zeker weten!
Met jongere kinderen is voorlezen zeker een optie. Er is veel te zien en te vertellen
en te vragen enz.
OPROEP
“MAAK DE WERELD VEILIGER VOOR MIGRANTEN”. Met die indringende oproep
eindigt het boek op blz. 46. De trekkende dieren worden niet alleen bedreigd door
natuurlijke vijanden (mededieren) maar ook door ons MENSEN ALS
HEKKENPLAATSERS, ALS JAGERS, VISSERS EN STROPERS.
Laten wij ruim baan maken voor al die dieren die om te leven trektochten nodig
hebben.
DIEREN OP DRIFT KUNNEN NIET ZONDER ONS.
BEREND BOEKMAN
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BIBLIOTHEEKNIEUWS JUNI/JULI 2018
Expositie werken Marieke Akkerman en
Gerda Stevens
In de maanden juli en augustus is er in de Bibliotheek Odoorn een expositie van werk
van Marieke Akkerman en Gerda Stevens-Oostingh.
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.
Vacature Vrijwilliger docent Klik & Tik Bibliotheek Borger-Odoorn
Vind je het leuk om anderen te helpen en weet je zelf voldoende van computers af?
Als docent Klik & Tik help je mensen bij het aanleren van computervaardigheden.
Van het aanzetten van de computer tot het typen van tekst. En van het downloaden,
opslaan en verzenden van bestanden tot het vinden van de weg op internet. Je leert
hen bijvoorbeeld een profiel aan te maken op social media. We plannen diverse
cursussen per jaar in de gemeente. Ter voorbereiding doorloop je zelf de cursus Klik
& Tik via www.oefenen.nl. Enthousiast? Laat weten dat je graag wilt helpen en mail
je reactie naar Gea Uil g.uil@biblionetdrenthe.nl Er wordt zo snel mogelijk contact
met je opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook, Gea is te bereiken via 088-0128235.
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
Aangepaste openingstijden in de zomer
In de zomervakantie (23 juli t/m 31 augustus) is de Bibliotheek alleen open op
maandagmiddag, maandagavond en donderdagmiddag. In de periode kunt u ervoor
kiezen om de boeken extra lang te lenen.
Wij wensen iedereen een fijne zomer met veel leesplezier.
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Met dank aan Geert Warrink
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