34e jaargang no. 8
April 2021

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
Onder voorbehoud van veranderende omstandigheden, is het plan om op 9 mei a.s.
weer een dienst met maximaal 30 bezoekers te houden. Met ds. Menso Rappoldt.
Opgave bij Willem Mulder is noodzakelijk: 06-48717475. De dienst wordt in ieder
geval uitgezonden op radio Borger Odoorn, op maandag 10 mei, om 10.00 uur.

DORPSAGENDA
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland.

AFVALKALENDER JANUARI 2021
27 april plastic, 4 mei restafval, 11 mei GFT, 18 mei plastic, 22 mei oud papier, 25
mei restafval.
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op https://www.mijnafvalwijzer.nl
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VAN DE REDACTIE
Het dorp verkeert ogenschijnlijk in rust. Toch heb ik het vermoeden dat na
afschaffing van de lockdown en avondklok (men zegt dat het komt; eerst zien, dan
…) men enórm zin heeft om deuren van gelegenheden te openen. Elkaar weer als
vanouds te begroeten, glazen te poleren en bier te tappen, pannenkoeken te bakken
en ijsjes te scheppen, wijn te schenken en complete diners te serveren. En reken
maar dat het publiek popelt om weer iets ‘vers’ te gaan proeven en proosten. Laat
maar komen! Ik hoop niet dat een deel van het dorp zich nu nog beroerder gaat
voelen na deze smakelijke voorstelling van zaken. Maar ja, houvast is noodzakelijk.
Al is het maar aan ‘een goed voorgevoel’. Alom barst men ongetwijfeld ook van de
energie om weer van alles te gaan organiseren en deel te nemen aan activiteiten.
Waar het inmiddels wel flink bruist, is bij onze lokale bakker. Een fikse verbouwing is
begonnen en intussen gaat het werk ‘gewoon’ door. De inzet is beslist geen
halfbakken werk maar een totale metamorfose. We gaan het graag zien en dat in
ieder geval wèl dit jaar. In huiselijke kring, al dan niet in de ‘eigen bubble’ zijn
inmiddels de Paasdagen gepasseerd. In de dagen ervoor werd men enthousiast van
het prachtige weer en recreëerde menigeen op gepaste wijze in een zeer prettig
klimaat van bijna 24 graden! Uitzonderlijk en zeker niet bezwaarlijk. En het luchtige
hemd werd binnen een paar dagen – tuurlijk, met Pasen – weer omgewisseld voor
de winterjas. Hoe bedoelt u, maart roert z’n staart. Het begrip ‘wisselvallig’ lijkt niet
eerder zo duidelijk vorm te hebben gekregen. Zoals Acda en De Munnik zongen was
het met recht “het regent zonnestralen”. Als die zonnestralen nu eens in breder
opzicht zouden schijnen … De redactie is er zeker weten klaar voor. Wij willen ook
wel weer eens een keer ‘fatsoenlijk’ samen vergaderen.
Conny van der Bent
__________________________________________________________________

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 26 mei 2021
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 16 mei 2021.
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
Geboorte: Er zijn geen nieuwe geborenen zover wij weten in het dorp.
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
SOEPELTJES
Ramspoed had ons huis bereikt. "De wifi boven doet het niet!" beet junior 1 me toe.
"En me 4G is ook bijna op, dus..." voegde hij er dreigend aan toe. Alsof ik heel goed
wist wat me te doen stond. En hij had gelijk. Iedereen weet immers dat het de primaire
taak van de Homo sapiens is om zijn kroost te allen tijde te voorzien van een
uitstekende verbinding met de rest van de wereld. Het liefst in de vorm van een
supersnel netwerk met een krachtig wifi-signaal.
Het was duidelijk: IK HAD GEFAALD. Wederhelft trof hier geen blaam. Omdat ik jaren
geleden namelijk de wifi-monteur had voorzien van een kop koffie was ik verworden tot
chef-wifi van onze huishouding. Ik zuchtte en zei wat ik vaker had gezegd in deze
situatie. "Heb je de stekker van de versterker er al uit gehaald?" Maar natuurlijk had hij
dat al gedaan en dat hielp allemaal niks, dat had mij me overigens al veel vaker
verteld. Het was duidelijk. Tijd voor hardere actie.
De website van onze wifi-huisleverancier bood de oplossing. "Loop soepeltjes door je
dag met smartwifi" beloofde de leverancier. Soepeltjes door mijn dag, dat wilde ik wel.
Met liefde maakte ik dan ook de € 100 over die mij een dag later soepelheid zou
leveren. En een dag later werd er inderdaad een doos geleverd met apparatuur.
Omdat junior 1 niet thuis was gaf ik junior 2 opdracht zich in de inhoud te verdiepen.
En dat ging goed. Soepeltjes installeerde junior 2 de wifi-versoepelaar en binnen een
half uur was er overal een krachtig signaal.
Sindsdien loop ik uitermate soepeltjes door mijn dag. En mocht er toch weer iets mis
gaan met de wifi, dan is junior 2 onlangs gepromoveerd tot chef-wifi. Heel soepeltjes.
Bianca
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HARTVEILIG ODOORN?
Als elke minuut telt……..Kostbaar en kwetsbaar ……… als
elke seconde telt !
Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een
hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het
grootst als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie.
Daarvoor is een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s nodig.
Help jij mee aan een hartveilig Borger-Odoorn?
Burgernoodhulp is een levensreddende schakel bij hartstilstand !
In een 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een
hartstilstand. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in.
Hiermee vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk.
Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood.
Wanneer wordt een AED gebruikt?
Bij een hartstilstand is er vaak sprake van een zeer snelle en chaotische prikkeling van
de hartkamers, waardoor deze niet meer samentrekken. De bloedsomloop ligt stil en
het lichaam krijgt geen zuurstof meer. Dit noem je ventrikelfibrilleren. Dit fibrilleren
moet gestopt worden. Dit heet defibrilleren. Een AED herkent als er sprake is van
ventrikelfibrillatie en geeft een schokopdracht als defibrillatie nodig is. Een AED is een
draagbaar apparaat. Er zitten electroden ( plakkers ) aan die op de borstkas van het
slachtoffer worden geplakt en die registreren of er een schok moet worden gegeven.
Door een druk op de knop door de bediener van de AED wordt de schok toegediend.
Er kan alleen een schok worden toegediend indien dit zinvol is.
Waarom is het gebruik van een AED zo belangrijk?
Als iemand een hartstilstand heeft dan wordt zijn overlevingskans vele malen groter
indien er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt ingezet.
Omdat het meestal langer duurt voordat de ambulance er is, is het dus van
levensbelang dat er in een dorp voldoende AED’s en vrijwilligers zijn.
Hoe weten de vrijwilligers dat er ergens een AED ingezet moet worden?
Alle vrijwilligers staan ingeschreven bij HartslagNu. HartslagNu is een
samenwerkingsverband van ambulancediensten ter bevordering van
burgerhulpverlening aan slachtoffers van een hartstilstand. Bij een telefonische 1-1-2
melding van een (mogelijke) hartstilstand worden door de Meldkamer Ambulancezorg
(MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem stuurt via een SMS bericht
een aantal hulpverleners naar het slachtoffer toe. Een aantal gaan rechtstreeks en
beginnen met reanimeren en een aantal krijgen de opdracht om een AED mee te
nemen. Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn, zullen meerdere
burgerhulpverleners tegelijkertijd een tekstbericht ontvangen (met een maximum van
30 burgerhulpverleners per alarmering). Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie
opgestart wordt en een AED aanwezig is. Vaak komt ook de politie ter plaatse, de
meeste politieauto’s zijn uitgerust met een AED.
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Wat doet de vrijwilliger?
Diegene die het eerst bij het slachtoffer aanwezig is zal kijken of er inderdaad sprake is
van een hartstilstand en zal beginnen met hartmassage en mond op mond beademing.
Als de AED aanwezig is dan zal deze worden aangesloten en zal, indien nodig, een
schok worden toegediend. Als de ambulance arriveert zal het ambulancepersoneel de
reanimatie overnemen. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat ze jaarlijks een
herhalingstraining volgen. Na een inzet dient de vrijwilliger het apparaat terug te
brengen naar de ophaalplaats. De beheerder krijgt na een alarmering / inzet
automatisch bericht via Hartslagnu om de AED te controleren en evt. te voorzien van
nieuwe electroden. ( zogenaamde plakkers )
In Odoorn zijn dag en nacht 4 AED apparaten beschikbaar voor
burgerhulpverlening.
Deze zijn eigendom van de Vereniging Dorpsbelangen Odoorn.
De locaties zijn ;
-De Paasbergen, Paasbergen 1 ( hal )
-De Oringer Stee, Hoofdstraat 24 ( voorgevel )
-Bibliotheek, Langhieten 5 ( voorgevel )
-Alwin hoorspecialist, Exloërweg 9 (op gevel tegenover Coop Schippers)
Alle AED’s hangen in een verwarmde kast. Sommige kasten zijn uitgerust met een
cijfercode. Bij een oproepbericht krijgen de burgerhulpverleners de cijfercode
meegestuurd in het sms bericht. Wij realiseren ons dat het jammer is dat de AED op
deze manier niet voor iedereen toegankelijk is maar hierdoor is de kans op diefstal of
vernieling zo klein mogelijk gemaakt.
Zodra de Corona maatregelen het toelaten worden er weer cursussen
reanimatie / AED georganiseerd. Tijdig zal hierover gepubliceerd worden in Oes Dörp.
Hiervoor werken Dorpsbelangen Odoorn, Stichting Hartveilig Borger-Odoorn en KNV
EHBO Valthe samen. De kosten van een reanimatiecursus kunt u veelal declareren bij
uw ziektekostenverzekering.
Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?
Harm Weerman, beheerder AED’s
tel. 0591-346598 of 06-51511479
Email: hammeer@hetnet.nl
Wim Zweers, bestuur Dorpsbelangen
tel. 0591-514498
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KERKDIENSTEN
Onder voorbehoud van veranderende omstandigheden, is het plan om op 9 mei a.s.
weer een dienst met maximaal 30 bezoekers te houden. Met ds. Menso Rappoldt.
Opgave bij Willem Mulder is noodzakelijk: 06-48717475. De dienst wordt in ieder geval
uitgezonden op radio Borger Odoorn, op maandag 10 mei, om 10.00 uur.
Paasmuffins
Met de Pasen zijn er 200 Paasmuffins uitgedeeld
in de Paasbergen, de Paashof, de Paasweide en
de aanleunwoningen. Als een lentegroet van
Bakker Joost en de Kerk van Odoorn.
En als teken dat we elkaar niet vergeten!
Dank aan gulle gever & de uitdelers, waaronder
een viertal jonge Paashazen uit Odoorn e.o.:
Mireille, Suzanne, Dagmar en Lynn!

Herdenken – 4 mei – bericht van Dorpsbelangen en de Kerk van Odoorn
Op 4 mei - de nationale dodenherdenking – kan er helaas geen stille tocht en een bijeenkomst in de kerk zijn. Net als vorig jaar zal er door iemand van Dorpsbelangen een
krans bij het monument gelegd worden en zal de toespraak in de kerk worden opgenomen. Daarvan maken we een film. Deze film hopen we op 4 mei om 20.00 uur beschikbaar te hebben. Kijk daarvoor op de website of Facebook van de Kerk van Odoorn:
Facebook: @KerkOdoorn of www.vrijzinnigekerkodoorn.nl. Voor meer informatie:
Helene Westerik: 06-43167139.
Wandelen
Ga mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal!
Het wordt weer mooi weer, en wandelen is veilig. Het kan op afstand, en toch samen.
Zullen we het om de 6 à 8 weken samen gaan doen? Te beginnen met het
Pelgrimspad dat vorig jaar zomer in Odoorn is gelanceerd. Meld je aan bij
Helene Westerik, dan gaan we kijken hoe we een wandelgroep(je) kunnen formeren
(06-43167139).
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KIND OF NIET - RECTIFICATIE
In het vorige nummer kon men het interview lezen dat ik had met scheidend redactielid Frans Brinkman. Wie zelf eens geïnterviewd heeft, weet dat die informatie – elk
gesprek opnieuw – van links naar rechts gaat. Daarnaast ga je uit van de juistheid van
de gegeven informatie. Naderhand verschuif je het genoteerde zodanig dat de tekst
een zo logisch mogelijk verloop heeft en prettig leesbaar wordt. Meestal leest de geïnterviewde de concepttekst door en past soms iets aan. Daarna stuur ik de definitieve
versie ter plaatsing in.
Kort na het uitkomen van het vorige nummer kreeg ik een mail van Frans’ vrouw
Florien met de titel ‘kind of niet’ en ik had direct iets van ‘oei’. Het betrof een
waarderende reactie over het interview en daarnaast de opmerking dat zij géén
kinderen heeft. Dat wil ik bij deze graag rectificeren.
Conny van der Bent
___________________________________________________________________
EEN GOED GESREK? KOM NAAR DE PROATBANKIES!
Sinds het najaar van 2020 zijn er in Odoorn twee hele bijzondere bankjes te vinden:
praotbankies. Tussen De Paasbergen en Huize Odoorn zijn ze te vinden. Je kunt ze
bijna niet missen, ze zijn te herkennen aan de kleurrijke beschildering.
Bij de praotbankies kun je op gezette tijden terecht voor een goed gesprek met een
vrijwilliger. Deze vrijwilligers worden hiervoor opgeleid door het volgen van een training. Buiten deze tijden zijn deze bankjes natuurlijk dé ideale plek om bij te praten met
dorpsgenoten, buren of andere bekenden.

Dus heb je behoefte aan een goed gesprek? Neem dan eens plaats op een van de
proatbankies.
Tel: 0591-549515
Joep Mittelmeijer
Email: mittelmeijervalthe@planet.nl
Tel: 0591-513424
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ONDERTUSSEN BIJ ODO:
Al is het stil in onze repetitieruimte, toch was er onlangs
trompetmuziek te horen. En nee, het was niet in het
Klankholt maar op een nogal onverwachte locatie:
ijsbaan Schoonmeer. Jan Grootjans, onze voorzitter en
trompettist had een uitnodiging gekregen van Okki Poortvliet
uit Odoorn om mee te werken met haar afstudeerproject aan
de kunstacademie. Okki werkt aan een documentaire genaamd ‘IJswee’, over
onze prachtige ijsbaan en het schaatsplezier van weleer.
Componist Wietse de Haan schreef de muziek voor de documentaire waarin de
trompet centraal staat. Het idee ontstond een trompettist uit Odoorn de ijsbaan toe te
laten spelen. Jan Grootjans werd benaderd en hij was gelijk enthousiast. Enige weken
geleden was het moment om de opnames te maken, Jan, Wietse en Okki togen naar
de ijsbaan waar de opnames werden gemaakt.
We zijn erg benieuwd naar het resultaat en wensen Okki veel succes met haar
afstudeerproject wat veel Oringers ongetwijfeld zal aanspreken.
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SPORTPARK ODOORN – VERVOLG
In een vorig nummer heb ik u bijgepraat over de ontwikkelingen rond een nieuw (?)
sportpark in Odoorn. Ik heb toen aangeven dat er nog één bijeenkomst tussen het
onderzoeksbureau en de klankbordgroep in begin maart zou plaats vinden en dat
vervolgens een rapport aan de gemeente zou worden aangeboden. Naderhand is
gebleken dat er nog een tweede bijeenkomst zou moeten plaats vinden en dat is
inmiddels gebeurd.
Het onderzoeksbureau Eelerwoude heeft de opdracht een onderzoek te doen naar
mogelijk locaties voor een sportpark en om de voor- en tegens van deze locaties op
een rij te zetten. De gemeente heeft in de opdracht aangegeven dat er voor de
gemeente iets te kiezen moest zijn en dus moesten er meerdere locaties in beeld
worden gebracht. Er ligt nu een zogeheten Eindnotitie Locatieonderzoek sportpark
Odoorn op tafel en dat is inmiddels aan het gemeentebestuur aangeboden. Aan de
zijlijn heb ik de totstandkoming van deze eindnotitie kunnen volgen, vooral dankzij de
terugkoppeling van Henk Gortmaker, een van de leden van de klankbordgroep.
Er is nog wel enig water door de Rijn gestroomd voordat het rapport in deze
eindversie tot stand kwam, met name omdat de adviesbureau bleef hameren op haar
opdracht om 4 locaties in beeld te berengen.
De klankbordgroep had in eerste instantie al aangegeven dat in haar opvatting
1 locatie voldoende was, omdat alleen daarvoor draagvlak bestond, maar men hield
vast aan de opdracht. Een in mijn ogen zeer belangrijke zinsnede in het rapport is dan
ook de volgende, waarbij ik wel wil opmerken dat het rapport op dit moment nog niet
openbaar is (dat is natuurlijk wel logisch, de opdrachtgever hoort wel als eerste kennis
te krijgen van een rapport, het is natuurlijk niet zo transparant als een
kabinetsformatie!).
In het rapport is letterlijk het volgende weergegeven:
“ Vanuit de klankbordgroep is meegegeven dat er alleen draagvlak is voor uitbreiding/renovatie op de locatie Hammeersweg en nieuwbouw onwenselijk is”.
Het rapport begint op basis van een gebiedskenmerkenkaart met de conclusie dat het
landschap rond Odoorn vooral kenmerkt wordt door de grote openheid. Deze
openheid wordt eigenlijk alleen doorsneden door de verbindingswegen met de
omgeving en door hier en daar een bosschage. De openheid verschilt wel als het gaat
om de gebieden grofweg in het zuidwesten en het noordoosten. Ik citeer nog een
keer:
“Tegenwoordig heeft het dorp Odoorn zich sterk uitgebreid in de richting van de
jonge heideontginningen. Er is sprake van een groene dorpsrand die overgaat
in een weids, open en licht glooiend landschap”
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In het rapport is een viertal locaties onder de loep genomen, te weten het huidige
sportpark aan de Hammeersweg, een variant daarop verder naar het
zuiden – Kerkakkersweg genoemd, de Dennenweg en de Schaapstreek. De variant
Kerkakkersweg kenmerkt zich vooral door de ontsluiting vanaf de Hoofdstraat via het
gelijknamige zandpad aan de zuidkant van de voormalige boerderij van de familie
Beuving. De locaties zijn beoordeeld op een aantal criteria, gebaseerd op
5 hoofdthema ‘s:
-Landschap en cultuur
-Cultuurhistorie en archeologie
-Draagvlak
-Infrastructuur
-Tijd en kosten
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 14 criteria en die hebben ook nog ten opzichte van
elkaar een bepaald gewicht gekregen. Ik zal u dit verder besparen, misschien ook wel
omdat ik het allemaal niet helemaal meer kon volgen, maar uiteindelijk is een tabel
ontstaan, waaruit het bureau conclusies trekt en aanbevelingen formuleert.
Om een lang verhaal kort te maken adviseert het bureau het volgende. Twee locaties
krijgen een duidelijke voorkeur, Hammeersweg en de zuidelijke variant
Kerkakkersweg. De eerste onderscheidt zich positief op bijna alle aspecten, behalve
als het gaat om infrastructuur (ontsluiting en parkeren). De laatste zou de nadelen van
het huidige sportpark op dit punt kunnen oplossen.
Een combinatie van beide varianten – handhaving van het huidige sportpark met
ontsluiting via de Kerkakkersweg - wordt afgeraden, omdat dit tot leidt tot opoffering
van grote lengtes aan zandwegen in het buitengebied en tot hoge kosten. Dan kiest
het rapport in zijn aanbevelingen voor het optimaliseren en toekomstbestendig maken
van het hele sportpark door het realiseren van de variant Kerkakkersweg.
Eén zinsnede uit het rapport wil ik u niet onthouden:
“De mogelijkheden ten aanzien van de verkoop van vrijkomende
gronden als dekking van de inrichtingskosten zijn hierin niet afgewogen!”
Deze enigszins cryptische zin uit de conclusie van de vergelijking van de 4 locaties
laat blijkbaar ruimte over voor andere overwegingen door het gemeentebestuur.
Dit aspect is in de hele discussie tot nu toe nooit aan de orde geweest, het lijkt een
beetje op het fenomeen van “de olifant in de kamer”. Iedereen weet dat hij er is, maar
niemand spreekt erover!!

Zie volgende bladzijde
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Hoe gaat het nu verder?
De gemeente zal nu aan de hand van dit rapport en het eerdere rapport van het
bureau Hollema (het rapport dat vorig jaar digitaal is gepresenteerd en dat toch enige
onrust in delen van het dorp leidde) een standpunt gaan formuleren. Dat zal in eerste
instantie door het college van burgemeester en wethouders worden gedaan en dat zal
dat vervolgens aan de gemeenteraad ter definitieve besluitvorming voorleggen. In dat
traject zal uiteraard openbaarheid van zaken worden gegeven - we zijn immers
buitengewoon transparant geworden in Nederland en dus ook in Odoorn -, dus dat
wordt een kwestie van het volgen van de media.
Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden volgen daarna natuurlijk ook nog
allerlei procedures, bijvoorbeeld het wijzigen van bestemmingsplannen en daarbij
komen belanghebbenden ook weer aan bod. Op dat moment worden het wellicht wel
andere discussies, althans discussies met een andere toonzetting.
Zoals ik altijd al zeg: ”Het is allemaal afwachten, we moeten maar kijken!!!!”.
Theo Zondag.
_____________________________________________________________________
STATIEGELDACTIE VOOR TENNISVERENIGING OKKO IN ODOORN
Van 1 april tot 1 juli loopt een statiegeldactie voor de tennisvereniging Okko uit Odoorn
bij COOP Schippers. Bij het automatisch inleverpunt van flessen kan men aangeven
het statiegeldte willen doneren aan Okko waarna Schippers het bedrag verdubbelt.
Okko wil de opbrengst gebruiken om schade aan het clubhuis na een inbraak te
herstellen en om het 45 jarig bestaan extra luister bij te zetten. Doe mee aan dit goede
maatschappelijk initiatief en help het verenigingsleven in Borger-Odoorn vooruit met
uw bijdrage.
Peter Seegers
_____________________________________________________________________
HEJ ‘T AL HEURD?
Bij Wim K., bekend figuur bij oes in ‘t dörp – waorvan de rest van de femilie haost
allemaol an de Börgerderweg woont – weur officieel vaststeld dat er inderdaod een
draodtie lös zat.
De medici hebt dat repareren kund. Dat kan nog wat worden!

12

HANDBLOEMEN CADEAU VOOR MOEDERDAG
Neem wat stevig papier. Leg je handen er op en trek ze om met een potlood. Knip de
handen uit en versier ze met verf, krijt of ander materiaal dat je er op kunt plakken.
Knip uit het papier ook wat bloemblaadjes en maak ze groen.
Bevestig de handbloemen en de bloemblaadjes met plakband aan een houten stokje,
grote saté pen of een rietje.
Maak een mooi bosje en zet het in een vaasje of flesje. Geef dit met een dikke kus aan
de liefste mama op moederdag.

Anke van den Honert
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OVERDRACHT MONUMENT
Op maandagmiddag 12 april werd de bevrijding van Odoorn, die plaatsvond op
11 april 1945, herdacht.

Gezien de huidige maatregelen werd de plechtigheid gehouden met een delegatie van
4 leerlingen. Twee aan twee droegen zij een gedicht voor, waarna door de leerlingen
van groep 8 de krans werd gelegd. Hierna werd een minuut stilte in acht werd
genomen. Ondanks de kleinschaligheid was het een bijzonder en ingetogen moment.
Behalve de schoolleider, was ook Helene Westerik aanwezig en zij vroeg de kinderen
hoe zij het belang van deze bijeenkomst waarderen. Daar hadden ze heldere
antwoorden op; herdenken is belangrijk!
Conny van der Bent
(eigen foto’s)
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ONZE PANNAKOOI IS ‘REFURBISHED’ - SAMEN HOUDEN WE ‘M MOOI!
Al jaren pronkt er op het schoolplein van o.b.s. de Weiert een pannakooi, waar onze
kinderen onder schooltijd heel dankbaar gebruik van maken. Ook na schooltijd wordt
hier regelmatig gevoetbald door andere jeugd uit het dorp. Hoewel de pannakooi in
eigendom is van de Weiert, willen we als school het liefst een openbare plek aan het
dorp bieden waar ook oud-leerlingen en andere jeugdigen zich sportief kunnen
uitleven. Meestal gaat dit heel goed, maar helaas hebben we de afgelopen tijd ook te
maken gehad met vernielingen van de pannakooi, die na schooltijd hebben
plaatsgevonden.
De pannakooi is onlangs gerepareerd en ziet er weer keurig uit. Ook voldoet deze nu
weer aan alle veiligheidseisen. Deze reparatie is vakkundig uitgevoerd door de Firma
Stevens en mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Derdengelden van
o.b.s. de Weiert en Stichting OPO Borger-Odoorn.
We vieren dit feit door de pannakooi binnenkort officieel te ‘heropenen’. Voor ons is dit
feest pas compleet als de pannakooi zonder problemen voor iedereen opengesteld
kan blijven. Hiervoor is het nodig dat er netjes wordt omgegaan met de pannakooi:
-De hekken en de doeltjes dienen alleen voor het tegenhouden van de bal, en
niet als klimrek of zitplaats
-Naast de pannakooi staat een prullenbak: we legen deze wekelijks en zien dus
graag alleen afval in deze bak
-Omwonenden zijn tevreden over het gedrag van de gebruikers en ervaren
geen overlast
Wij doen bij deze dan ook een dringende oproep om bovenstaande met uw kind(eren)
te bespreken indien ook zij gebruik maken van onze pannakooi. Als we dit samen een
beetje in de gaten houden dan komt het helemaal goed en kunnen we allemaal
optimaal plezier blijven beleven aan de vernieuwde pannakooi!
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PAND 11 BIJ JOB
Je bedacht vast al, dat het vanuit ons zo stil is… en een lege winkel?
En dat heeft een reden! We zitten niet stil. De inrichting van de winkel wordt grondig
op z'n kop gezet.
Ons assortiment groeide uit de winkel en daarom gaan we de ruimte opnieuw
inrichten, zodat elk product, elk detail beter uitkomt. We houden je op de hoogte en
hopen dat als de inrichting klaar is, je deze komt bewonderen.
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MYSTERIEUZE BOOM
Alweer grote onrust in de Bloemenbuurt!
Misschien komt dat omdat er in het algemeen momenteel weinig te beleven valt of het
ligt misschien aan de gemiddelde leeftijd van de meeste buurtgenoten, maar er is al
weer reuring in de buurt. Zonder enige aankondiging, laat staan overleg met de buurt,
heeft de gemeente zomaar (?) een boom geplant op het voormalige SIVO-terrein.
Het is niet overhaast gebeurd - er vond veelvuldig overleg plaats tussen de betrokken
uitvoerders- maar nu staat er toch een kloeke boom, gesteund door twee stevige
palen. Is er hier sprake van een eerste aanzet voor het dichten van het gat in het
bosje, zodat wij straks minder hinder ondervinden van het nieuwe sportpark?
Het rapport, dat in het andere artikel over het sportpark wordt besproken, spreekt wel
over natuurontwikkeling, biodiversiteit etc. Ook het woord Windvang wordt genoemd, ik
neem aan dat hiermee de betreffende wethouder al is vernoemd.
Vergelijk het maar met de Kaagbaan bij Schiphol, die volgens Geert Wilders ook
vernoemd is naar de gelijknamige minister (volgens mij een van zijn betere grappen).
We hebben de betreffende boom om commentaar gevraagd, maar zelfs na
inschakeling van een boomfluisteraar (Prinses Irene was helaas verhinderd), weigert
de betrokkene ieder commentaar! De nieuwe bestuursstijl is bij deze boom helaas nog
niet doorgedrongen, dit gemis zou wel eens de bijl aan de wortel van dit project
kunnen gaan vormen (geen dreigement). Boy Bensdorp, de eigenaar van de cafetaria
in de Sjef van Oekel-show, zou gezegd hebben: ”Rustig aan meneertje, het is er maar
één”, maar toen ging het over een pleister in een kroket!
Het is weer, net als altijd, een
kwestie van afwachten en
verder maar kiek’n wat ’t wordt.
Theo Zondag

Tilia Gieten. Nederlandse naam Hollandse linde.
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RARA WAT IS DIT?
De laatste opgave was blijkbaar toch erg
moeilijk. Helaas heeft niemand het geprobeerd om
het raadsel op te lossen. Al kan ik me dat goed
voorstellen, ik had eerlijk gezegd ook geen flauw
idee.
De uitleg komt van Bert Oost en is eigenlijk best
eenvoudig en luidt als volgt: Het voorwerp is een
schofthoogtemeter en was tot 1963 in gebruik bij de
gemeentelijke politie. Tot dat jaar was het
toegestaan om honden een kar te laten trekken.
Tot het einde van de oorlog was het gebruikelijk dat
de bijv. melkboer of schillenboer langs de klanten
ging met een kar getrokken door een hond. Na de oorlog werden de honden steeds
meer vervangen door paarden of auto's. Toch duurde het nog tot 1963 voordat het
verboden werd om trekhonden te gebruiken. De hondentrekwet bepaalde, naast nog
wat andere verplichtingen, dat een hond een bepaalde minimale schofthoogte moest
hebben. De gemeentepolitie moest deze wet handhaven. Het voorwerp op de foto's
was hiervoor een hulpmiddel. Je ziet op de stok een maat aanduiding en hoogte kon
worden ingesteld. De stok kon naast de hond gezet worden en de schofthoogte
afgelezen worden. Het hulpmiddel werd een schofthoogtemeter genoemd. Als de
hond niet de wettelijke schofthoogte voldeed volgde vaak een boete.
Ook een reactie van Marja Sprangers.
Een meetlat om paarden en pony's te meten. De dwars liggende lat werd op de schoft
van het paard of pony gelegd. Het was om te bepalen in welke categorie de pony
behoorde.
De vraag “rara wat is het?” is deze maand
een stuk eenvoudiger. Ik hoop dat de
trouwe lezer ons niet in de steek laat en
ons gaat vertellen wat het voorwerp
volgens hem / haar is.
Het is een betonnen voorwerp van
ca 40 cm hoog en heeft een doorsnede van
ca 30 cm. Het is hol van binnen echter
heeft het geen bodem.

Bert van der Lit
(eigen foto)

19

PIETERPAD 2.0
De afgelopen jaren heb ik al een aantal keren over mijn wandelavonturen over het
Pieterpad geschreven. In 2018 ben ik vol goede moed begonnen. Binnen 2 maanden
zaten de eerste 3 etappes er al op. En daar bleef het bij... 2019 en 2020 gaven
ongeveer hetzelfde beeld. Alleen lopen is wel een hele rustige bezigheid, maar ik mis
dan een stok achter de deur. Een beetje een mooi weer loper zeg maar. Begin januari
van dit jaar was ik op bezoek bij Arjen, een vriend van me uit Emmen. Hij vroeg mij
hoe het met het wandelen ging. Een beetje beschaamd moest ik toegeven dat er
weinig tempo in zat. Op dat moment zat ik alweer zo'n 6 maanden "vast" in Ommen.
Hij vertelde dat hij zelf ook wandelschoenen had gekocht en dat het Pieterpad hem
wel een leuke uitdaging leek. Of ik even wilde wachten tot hij ook in Ommen was
gearriveerd. Dan konden we daarna samen verder wandelen. Even bij mezelf
afgerekend zag ik de bui al hangen. Dat zou nog wel ff duren. Ik bood daarom aan om
samen met hem (opnieuw) te starten aan het begin van d
Onlangs kreeg ik van mede-redactielid Hettie Klein nog een leuke link toegestuurd
over de Appalachian trail. Deze wandeling is ongeveer 3.500 kilometer en strekt zich
uit over 14 staten in het oosten van Amerika. Te beginnen in Georgia in het zuiden om
uiteindelijk te eindigen in Maine in het noorden. Ik ben overigens een groot fan van de
schrijver Stephen King. Veel van zijn verhalen spelen zich af in Maine. Die staat wil ik
heel lang zo graag eens bezoeken en in combinatie met die wandeling zou het
helemaal fantastisch zijn. Maar zomaar even naar Amerika gaan om er (minimaal)
een half jaar te gaan wandelen gaat niet. Ten eerste zijn mijn kinderen nog te klein om
ze zo lang alleen te laten. Daarnaast zit er ook nog een financiële kwestie aan het hele
verhaal. Hierbij dus een oproep aan de Postcodeloterij; kom ff met die vrachtwagen vol
poen de Iebeern in rijden! Wie weet komt het ooit zover, maar je moet in ieder geval
altijd blijven dromen!
Voorlopig eerst maar het Pieterpad. Voor we daadwerkelijk zouden gaan lopen,
moesten er uiteraard nog wel wat realistische plannen worden gemaakt. Met name
wanneer we zouden gaan lopen en hoe we het een en ander zouden organiseren.
Toen ik in 2018 begon was Corona slechts nog heerlijk biertje (voor de kenners met
een schijfje limoen), maar daar is enige verandering in gekomen. Uiteraard iets om
rekening mee te houden tijdens onze wandelingen. In verband met de huidige
lock-down waren er genoeg zaken die een rol van betekenis konden gaan spelen;
het openbaar vervoer, de gesloten horeca en de avondklok om er maar een paar te
noemen. Maar overal zijn oplossingen voor te vinden. De route van het Pieterpad is zo
ingericht dat iedere start- en finishplaats goed bereikbaar is via het openbaar vervoer.
Over het algemeen klopt dat nog steeds. We rijden met de auto naar de finishplaats,
nemen het openbaar vervoer naar de startplaats en lopen dan weer terug.
Werkt uitermate prima! En wanneer het openbaar vervoer problemen geeft, gaan we
met 2 auto's. Omdat de terrassen dicht zijn, nemen we zelf eten en drinken mee. Voor
onderweg broodjes, water of fris en fruit. Kortom redelijk gezonde zooi.
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Aan de finish volgt dan de beloning: een meegenomen speciaal biertje en droge worst
van onze plaatselijke slager. We hebben besloten dat het speciaal biertje uit de regio
(in ieder geval de provincie) van de finishplaats moet komen. Na 6 etappes is dat een
beproefd concept wat erg goed bevalt. En omdat je tradities niet zomaar moet
veranderen blijven we daar mee doorgaan, ook als de terrassen weer open zijn.
Maar we dragen de horeca ook een warm hart toe; dus zodra het weer kan ook op het
terras nog maar wat te eten en drinken bestellen.
Op het moment van schrijven hebben we iets meer dan 100 kilometer van de bijna 500
gewandeld. En dat in een tijdsbestek van amper 2,5 maand! Tot nu toe gaan de
ideeën en de daadwerkelijke uitvoering nog prima hand in hand. Maar meer daarover
in het volgende nummer.
Harald Fluks
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BIBLIOTHEEKNIEUWS APRIL 2021
Boekenpakketjes bij de bibliotheek

De Bibliotheek is nog in ieder geval tot en met 20 april gesloten. We horen 13 april
meer of we na 20 april wel of niet weer open mogen. U kunt nu in ieder geval wel
boeken inleveren en gereserveerde boeken ophalen.
Niet zo handig met de computer of geen echte titelwensen?
Haal dan een boekenpakketje bij de bibliotheek.
Een pakketje bestaat uit 4 boeken, van het genre Spannend, Romantisch of
Literatuur. U kunt ook een pakketje met groot letter boeken lenen.
Zelf mee te nemen: een tas om de boeken in te doen en de bibliotheekpas.
Afhaal- en inleverpunt van 14.00-16.00 uur op woensdag en vrijdag.
Wij voorzien u graag van een stapeltje boeken!
Hulp nodig bij je theorie examen voor auto, bromfiets of motor?

Kijk op onze website, je kunt daar heel veel handige websites en databaken
raadplegen als je lid bent van de bibliotheek. Kijk op Databanken - Website van de
bibliotheek (bibliotheekodoorn.nl)
Hemelvaartsdag 13 mei en vrijdag 14 mei Bibliotheek Gesloten
www.bibliotheekodoorn.nl
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Theehuis Poolshoogte in vroegere dagen
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