34e jaargang no. 6
Februari 2022

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur)
Politie:
0900-8844
Brandweer:
0592-312345
Buurtbeheer:
0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur)
KERKDIENSTEN
Op 13 maart komen we weer samen in de Oringer Kerk. We houden rekening met de
maatregelen die er dan zijn. Graag opgeven bij Willem Mulder: 06-48717475.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl

Activiteiten die in het boekje staan kunnen zomaar veranderd worden door
nieuw aangekondigde corona maatregelen.
AFVALKALENDER 2022 februari / maart

zaterdag 26 februari oud papier, dinsdag 1 maart gft, dinsdag 8 maart plastic,
dinsdag 15 maart restafval, dinsdag 22 maart gft, dinsdag 29 maart plastic.
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VAN DE REDACTIE
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we net terug van een weekje wintersportvakantie in
Oostenrijk. Om precies te zijn in Zell am Ziller, dus in het Zillertal.
Het was daar “gewoon” echt winter, dus met echte sneeuw en zo.
Ook het dal met al zijn dorpjes was helemaal wit en er viel af en toe ook nog verse
sneeuw bij. We verbleven tegenover een klein stationnetje (van het bekende liedje),
het geheel kreeg wel heel erg de aanblik van onze vroegere Märklin
modelspoorbaantjes! Dat is toch wel weer een geweldige ervaring, waar je, als het aan
mij ligt, blij van wordt. Sneeuw overal en niet meteen code geel of rood, zoals dat bij
ons meestal het geval is. De treinen rijden gewoon door het pittoreske dal, het leven
gaat min of meer normaal door en verder hoort het er bij. Er ligt wel eens wat sneeuw
op straat, maar ik krijg niet de indruk dat het dan meteen klachten regent bij de
plaatselijke “behörden”.
Verder lijkt het erop dat we in ons landje ook weer min of meer overgaan naar het
“nieuwe normaal”, wat dat ook maar mag betekenen.
Normaal wordt het nooit weer, want het is nooit normaal geweest.
Ik wens u een prettig “normaal” voorjaar!!!
Theo Zondag
_____________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 23 maart 2022
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 13 maart 2022.
U kunt een donatie
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.
___________________________________________________________________
BURGERLIJKE STAND
Geboren:
Er zijn geen nieuw geborenen in het dorp, voor zover wij dat weten.
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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HONDENPOT
Tijdens opruimwerkzaamheden kwam ik een voorwerp tegen waarmee ik een poosje
stilletjes in handen heb gezeten, besprongen door weemoed en ontroering. Het was
een versleten roodlederen hondenriem, die ik onmiddellijk herkende. ,,Cora’s riem”,
prevelde ik aangedaan, ,,ach lieve tijd: Cora’s hondenriem.”

Cora was ons hondje, een overwegend zwart beestje met grappige oren en een
energieke uitstraling. Om wat voor ras het hier ging is ons nooit duidelijk geworden;
er kropen diverse bloedlijnen rond in Cora. Hij was in elke geval behept met een
scherp jachtinstinct; daar kom ik nog op terug. Cora is er al een slordige dertig jaar
niet meer. Hij is 15 geworden, een mooie leeftijd voor een hondje.
Terzijde: Cora was eigenlijk een teefje, een ‘zij’ dus, maar dat heb ik als boerenzoon
nooit uit mijn strot gekregen. Op de boerderij was ook elk vrouwelijk dier een ‘hij’.
Een koe een ‘zij’? Dat werd gezien als aanstellerige nieuwlichterij.
Nog een gewoonte die van de ouderlijke boerderij in Groningen was meegelift naar
Odoorn: een hond kreeg geen hoogst verantwoorde brokken en blikvoer, maar
gewoon de restjes van de warme maaltijd, de zogenaamde ’hondenpot’. Cora lustte
alles, behalve spruitjes; daar lebberde hij zorgvuldig omheen zodat er aan het eind
van het festijn een handvol kale groene knikkers achterbleef in de verder blinkend
schoon gelikte etensbak. Menseneten slecht voor een hond? In elk geval niet voor
Cora: geen hond in de verre omtrek die er ook zo glad en glanzend uitzag.
Over dat jachtinstinct: wij waren op zekere zondag een eindje gaan wandelen in het
Boerenbos. De kinderen zullen rond de 10 en 8 zijn geweest. Cora was niet
aangelijnd, moest eigenlijk wel. Onze zoon droeg de riem. ,,Cora mag wel los hoor”,
sprak hij goedig. ,,De riem niet verliezen hè”, zei ik vermanend. Op enig moment bleef
Cora plotseling staan, keek ingespannen naar boven, er zat blijkbaar iets op een
laaghangende tak, produceerde een lenige sprong met alle vier z’n poten los van de
grond en kwam terug op aarde met…. een houtduif in de bek! ,,Allemachtig!”,
schreeuwde ik, ,,los! Los man, halve gare! En waar is de riem?! Vlug, de riem! ”
Op hetzelfde ogenblik rezen er uit de strubben twee geüniformeerde gedaanten op.
Ook dat nog: bereden polities! Die zaten daar blijkbaar te schaften. Hun paarden
stonden een eindje verderop, zagen we nu. We waren er gloeiend bij! En de hond
vliegensvlug alsnog aan de riem doen lukte niet, want die was dus wel degelijk
pleite… ,,Sorry pap, verloren”, sprak de stamhouder timide.
Dertig jaar later zit ik met de oude riem – we hebben ‘m destijds gelukkig wel weer
teruggevonden – in handen en zie het hele tafereel weer voor me. Haarscherp.
De schade viel mee. We kregen een fikse uitbrander van de bereden dienders en
mochten onze weg vervolgen, mits we eerst de riem zouden zoeken. De duif?
Die was dood helaas. Cora had voor één keer zelf z’n hondenpot
gescoord, met alle rampzalige gevolgen van dien.
Jan Wierenga
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HET FABELBOS
Het begon allemaal met een gevonden pandabeer. Deze had een aantal dagen bij ons
in de tuin in de boom gehangen, maar geen eigenaar. Wij kwamen beide tegelijk op
het idee om hem in het bos achter ons huis te hangen. Toen de beer op z’n plek hing
zeiden wij tegen elkaar; hoe leuk zou het zijn dat wij hier een bos voor kinderen van
maken met allemaal beesten in de bomen. Zo gezegd zo gedaan. Een oproep op
Facebook geplaatst en de beesten kwamen binnen druppelen. De een hangt gewoon
in de boom en de ander zit op een schommel. Bij de wateroverloop ligt een orka in het
water en springt een dolfijn er net in. Om een beetje richtinggevoel te geven hebben
wij bordjes geplaatst met noord, zuid enzovoort. De reacties van de kinderen en
ouders zijn erg leuk. Er hangen nu al 40 beesten. Zelfs RTV Drenthe belde voor een
interview.
Op 12 februari hebben wij met een paar buurtbewoners het bos opgeruimd en
schoongemaakt, zodat kinderen hier veilig kunnen spelen. Met als beloning voor de
hulp een lekker bordje snert, een kopje koffie en zelfgemaakte cake van twee andere
buurvrouwen. Er staan wat bankjes waar je gezellig kan zitten en genieten van het
bos. Wij hopen dan ook dat de kinderen veel spelplezier aan het bos gaan beleven.
Garko en José van der Helm (met eigen foto’s)
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KABOUTERBERG ACHTER DE PAASBERGEN
Nog een belevingsbos bevindt zich achter de Paasbergen en al sinds de zomer van
2021. In het bos staan allerhande kabouters en paddenstoelen en in de loop der tijd
kwamen daar zaken bij, zoals vlinders en een insectenhotel. Wellicht ook eens de
moeite waard om te gaan kijken.

Anke van den Honert
Foto,s Hettie Klein
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DE KLUS IS GEKLAARD!!
Welke klus vraagt u zich natuurlijk af.
Welnu, dat ga ik uitleggen.
Dit onvolprezen blad kwam op september
1988 voor het eerst uit. De kopij werd thuis
uitgetypt en daarna geknipt en geplakt op
papier aangeleverd aan de drukker. Deze zorgde vervolgens voor een gedrukt
exemplaar van Oes Dörp. Van enige digitale arbeid was uiteraard nog geen sprake.
Pas vanaf november 2011 werd de kopij digitaal aangeleverd. Deze edities van Oes
Dörp waren in het archief van de site www.odoorn.nu te lezen. Jan Scholte heeft deze
destijds op de website gezet door middel van een flip-over-boekje. Helaas werkte dit
na verloop van tijd niet meer en lag het een beetje stil. We zijn toen overgegaan op
PDF bestanden.
Nu wilden we graag dat alle exemplaren van Oes Dörp in het archief zouden komen.
Dat betekende dat er nog 23 jaargangen (230 boekjes) gedigitaliseerd moesten
worden. In maart 2021 hebben we nog een oproep gedaan voor hulp met inscannen.
Daar is één reactie op gekomen maar helaas waren daar wat technische problemen.
Het inscannen en daarna bewerken tot handzame edities voor het archief was een
klusje voor Hettie Klein en ondergetekende. Op 10 februari 2022 voltooide Hettie het
laatste boekje. Dus vanaf nu zijn alle exemplaren van Oes Dörp in het archief van de
site in te zien.
Ik kan u melden: het was een hele klus. En nu maar hopen dat er zo nu en dan iemand
de behoefte heeft om iets op te zoeken uit het archief…
Jan Kees Krediet
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EXPOSITIE PAASBERGEN
Onder de naam Atelier Bertha geef ik sinds januari 2015 schildercursussen in Odoorn.
We zijn begonnen in het Jeugdgebouw (nu Boshof 5) en sinds september 2016 huur
ik een ruimte bij de familie Eerenstein aan de Borgerderweg 20.
Met veel enthousiasme komen cursisten wekelijks of een keer per twee weken
schilderen en ik probeer dit zo goed mogelijk te begeleiden. In de Paasbergen is
momenteel een expositie te zien van cursisten van Atelier Bertha. Iedereen kiest
eigen onderwerp en materiaal, olie- of acrylverf. Daardoor is de expositie zeer divers
is en zeker de moeite waard om te bekijken.
De expositie is te bekijken van 20 januari tot 19 april.
De exposanten zijn: Ria Hooiveld, Margreet Spanjaard, Richard Saptenno,
Jolanda Bolte, Bert van der Lit, Hetty Duisterhout, Gerda Stevens, Herry Prinsen,
Maria de Wildt, Gré Grummel, Betty Beukers, Inge Mohlman, Marianne Poelstra,
Jantje Hartman en Bertha de Lange.
Veel werken zijn te koop. Niet alle, want soms zijn ze te dierbaar voor de maker.
Mocht u meer willen weten over een bepaald schilderij dan mag u contact opnemen:
info@atelier-bertha.nl

Bertha de Lange
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PIETERPAD 2.0
Het is inmiddels eind juni 2021; zaterdag de 26 e om precies te zien. Op het menu
staat alweer de 12e etappe. We hebben de een-na-laatste provincie alweer bereikt.
Best grappig, want we zijn nog steeds niet op de helft. Na Groningen, Drenthe en
Overijssel zijn we in Gelderland aangekomen. Nog 5 aankomsten in deze provincie
en daarna nog 9 in Limburg. Bijna op de helft dus, maar Maastricht duurt nog ff...
Geeft ook niet, want elke wandeling is nog steeds leuk! Is het niet de omgeving dan is
het wel het gezelschap. Samen hebben we het erg leuk; af en toe serieuze praat en
iets vaker slap geouwehoer. Kortom: niks mis mee! Daarnaast wat gesprekken met
andere wandelaars. Die gaan we een enkel "Moi!" tot gesprekken met soms wel 5 tot
6 zinnen. De meeste mensen die we tegenkomen lopen dezelfde route en dan heb je
blijkbaar aan een half woord al genoeg om elkaar te begrijpen. Sommige mensen zijn
overigens totaal niet te begrijpen. Best humor!
Maar vandaag dus van Holten naar Laren. Een tocht van 15 kilometer volgens de
website. Wij hebben 16,5 gelopen. Maar dat ligt waarschijnlijk aan ons uitstapje naar
de Dikke boom. Niet geheel verrassend misschien, maar dat is dus niks meer of
minder dan een hele dikke boom. Met zo'n 7 meter omtrek de dikste boom van
Nederland. De boom schijnt volgens het bordje tussen de 450 en 500 jaar oud te zijn.
Er staat niet bij wanneer dat bordje geplaatst is, dus het blijft gissen. Wat we best
vreemd vinden is dat dit soort bezienswaardigheden niet op de route liggen.
Dat hebben we al vaker meegemaakt, onder andere bij de kei bij De Kiel.
Het zijn vaak maar kleine omleidingen, maar wel leuke toevoegingen.
Tip voor de organisatie!
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De route van vandaag was verder overigens prima te pruimen. Lastig om de vorige
etappe te overtreffen, maar die was dan ook wel heel erg mooi. Toppunt van de dag
was natuurlijk wel de idyllische tocht over de A1. Boven op de viaduct hoor en zie je
het razende verkeer voorbij komen. Wie wil dat stukje van het Pieterpad niet missen?
Uiteraard stonden we met z’n tweeën druk te gebaren naar de vrachtauto’s. Toen er 1
naar ons toeterde was onze dag weer goed en konden we verder! Verder veel velden
en bos. Leuk, maar niet echt bijzonder. Het bier en de droge worst maakten de dag
wel weer geslaagd. Daarna nog ff het terras op.
Kortom: een prima dagje op het Pieterpad. Over 2 weken gaan we het middelpunt van
de route aantikken met een dubbele etappe. Op zaterdag naar Vorden en op zondag
naar Zelhem. 14 en 17 kilometer. Best pittig, maar we bekijken het van de zonnige
kant; het betekent namelijk ook een extra droge worst en speciaal bier.
Harald Fluks
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ROON STAAL KOMT IN ODOORN MET LENTE TOUR
"Let the amazing vocal performance of
Mr. Staal now carry you away" - Art Garfunkel
"It's his voice not least his songwriting ability
that really shines throughout" Gilbert 'O Sullivan
Zanger en pianist Roon Staal tourt in maart en
april 2022 door Nederland met zijn Lente Tour.
De start is op 17 maart in Amsterdam en het laatste concert zal gegeven worden op
10 april in Jellum, vlakbij Leeuwarden.
Het concert in Odoorn vindt plaats op zaterdag 2 april a.s. in de Oringerkerk.
Aanvangstijd is 20.00 uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het
concert geopend. Staal ontving onlangs zijn 9e filmfestivalprijs als Official Selection
van de New York Independent Cinema Awards voor zijn muziekvideo ‘Dreamer’. Op
een authentieke en ontspannen wijze brengt de singer-songwriter zijn repertoire ten
gehore zonder glitter en glamour. In 2000 coverde Roon Staal het nummer ‘Help Me
Through The Night’ van zijn oom Ede. Een jaar later vraagt Art Garfunkel aan Staal
om de openingsact te doen in Helsinki. In de podcast ‘Credo, het leven van Ede Staal’
van RTV Noord van 10 april 2021 vertelt Roon Staal over Art Garfunkel: ‘Een
belangrijk iemand in mijn muziek- en persoonlijke leven’.
Roon Staal stond in verschillende musicals. Als 11-jarige jongen speelt hij de rol van
Gavroche in de musical ‘Les Misérables’. In de rockopera ‘Tommy’ speelt hij de titelrol
in 2002 met topmusici van het Koninklijke Luchtmacht Orkest. Met Henk Poort speelt
Roon Staal in 2006 in de musical ‘Rembrandt’ en in de musical ‘Petticoat’ zijn Chantal
Janzen, Hajo Bruins en Freek Bartels zijn medespelers in 2011. Tijdens deze Lente
Tour brengt Staal bekende covers ten gehore zoals ‘Bridge Over Troubled Water’ van
Paul Simon en Art Garfunkel, ‘Sailing’ van Gavin Sutherland en ‘Help Me Through
The Night’ van oom Ede. Ook eigen werken van Roon Staal zoals ‘The Garden Of
Light’, ‘By Her Side’, ‘Morgen Komt Eraan’ en het tedere ‘You Turn My World Around’
komen voorbij tijdens het concert.

Roon Staal bereikt inmiddels een steeds groter publiek dankzij optredens in
binnen- en buitenland zoals in Japan en Vladivostok en heeft inmiddels 15 albums
uitgebracht. Publiek bij zijn concerten waardeert de intieme en kleinschalige
concerten waarbij het interactie voelt met de singer-songwriter. Laat u raken door de
prachtige tenorstem, mooie songteksten en harmonieuze pianoklanken tijdens een
concert van Roon Staal.
Een concert voor iedereen die toe is aan een onvergetelijke ervaring aan het begin
van een nieuwe lente, Alle informatie over de Lente Tour en het bestellen van kaarten
kunt u vinden via www.roonstaal.com of via 06-15403125. Kaarten zijn ook
verkrijgbaar bij SIMA te Odoorn. De prijs is € 12,50 voor jongeren t/m 17 jaar en
€ 20,00 voor volwassenen.
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MAIL DIE NIET AANKOMT
Zo af en toe blijkt mail niet aan te komen bij de dorpskrant. We kunnen
maar niet achterhalen waar dat aan ligt.
Daarom stellen we voor dat een ieder die ons mailt om een
leesbevestiging vraagt. Heb je die na twee dagen van ons nog niet gekregen, neem
dan contact op met één van de redactieleden.
Omdat in het januarinummer ook een mail niet is binnengekomen over een in
2021 geboren baby, plaatsen we de geboortes 2021 nog een keer in dit nummer.
De redactie
_____________________________________________________________________
VERZOEK VAN DE REDACTIE
Het komt regelmatig voor dat er kopij aangeleverd wordt met tekst
en plaatjes. Deze plaatjes worden soms van internet (Google) geplukt.
Zonder uitdrukkelijke en controleerbare toestemming kunnen wij die helaas niet
plaatsen. Op de plaatjes van internet zit vaak copyright.
Als wij deze wel plaatsen is de kans groot dat wij een hoge boete moeten gaan
betalen. En dat zal vast niet de bedoeling zijn.
Foto's die je vindt op het internet, bijvoorbeeld via Google, mag je niet
zomaar gebruiken. Een foto is namelijk altijd intellectueel eigendom van de maker.
Daarom geldt het Intellectuele Eigendomsrecht (IE). Dit is een verzamelnaam voor
rechten voor diverse creaties, zoals foto's.
Bron: Google
Wilt u wel een plaatje/foto’s bij de tekst, gebruik dan een gratis foto van Pixabay.
Alle inhoud wordt vrijgegeven onder de Pixabay-licentie, waardoor ze veilig kunnen
worden gebruikt zonder toestemming te vragen of de kunstenaar credits te
geven, zelfs voor commerciële doeleinden.
Bron: Google

Beter is nog, maak zelf foto’s!
De redactie
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BABY”S 2021: RECTIFICATIE

1. Carice Maria Bentlage
21-02-2021
2. Stenn Zikken
25-02-2021

1

2

3. Niek Eding
23-03-2021
4. Lois Kerkhoven
08-04-2021

3

4

5. Sven en Ties Meijering
20-04-2021
6. Lieke Brouwer
01-05-2021

5

6
12

7. Bas Mones
13-06-2021
8. Nora Hooiveld
13-08-2021

7

8

9. Chris Verkaik
13-08-2021
10. Lisa van der Laan
01-09-2021

9

10

11. Anne Wessels
01-09-2021
12. Daan Kraster
12-11-2021
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GASTVROUW / GASTHEER IN DE ORINGER KERK
Als je met de sleutel de monumentale kerk van Odoorn opendoet, dan staan er binnen
de kortste keren een paar wandelaars achter je. Veel mensen willen de kerk graag van
binnen even zien. Even rondkijken, het mooie orgel bewonderen, even op een bank
zitten of de prachtige consistorie bekijken die in de 11e eeuw werd gebouwd.
In de Oringer Kerk hebben we sinds kort de mogelijkheid om een kaarsje aan te
steken. Al vaker dachten we: hoe mooi zou het zijn als wij een of meerdere
gastheren / gastvrouwen (vrijwilligers) zouden hebben waardoor de kerk wat vaker
open kan zijn. Hoe mooi zou het zijn om dan vaker een expositie te kunnen houden
zodat bezoekers nog meer kunnen genieten van onze kerk. Misschien is er iemand die
dit leest, en denkt: ‘dat lijkt mij wel wat’. “Ik wil ook graag wat mensen ontmoeten die
uit alle windstreken naar Odoorn op vakantie komen”.
Meld je dan aan bij
Willem Mulder, tel: 06-48717475 of per mail: willemmulder@xs4all.nl
_____________________________________________________________________
COLLECTEWEEK HERSENSTICHTING

De opbrengst van de collecte voor het hersenfonds in de week van 31-01 t/m 05-02
bedroeg in Odoorn € 482,16.
Namens de hersenstichting dank ik alle collectanten en schenkers!
Met vriendelijke groet,
Hanneke Scholder en Nayra Cordoba,
collecte-organisators Odoorn
_____________________________________________________________________
ANSICHTKAARTEN
Ik ben lichamelijk gehandicapt en ik verzamel onbeschreven kleurenansichtkaarten en
zelfklevende stickers van steden, dorpen en buurtschappen in uw provincie.
Heeft u wellicht dergelijke kaarten en stickers voor mij?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank,
Met vriendelijke groet,
J.E. Walraven
Merwe Donk 51
4207 XA Gorinchem
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ONDERTUSSEN BIJ ODO
Zaterdag 12 maart: Potgrondactie in Odoorn!
Dit jaar komen de leden van muziekvereniging Odo weer
langs de deur met zakken potgrond. U hoeft zelf niet te
slepen met zware zakken en steunt gelijk de vereniging
met de opbrengst van deze actie.
Tuincentrum Koudenburg verleent hierbij de helpende hand.
Aanvang: 9.30 uur
Prijs: 1 zak van 45 liter is € 4,- en 3 zakken voor € 10,-

GEZOCHT! GEZOCHT! GEZOCHT!
Het harmonieorkest is op zoek naar een slagwerker/percussionist en een trombonist.
Kom ook bij onze gezellige, actieve vereniging!
Interesse of vragen?
Neem contact op via de website, www.muziekverenigingodo.nl en kom eens kijken
op dinsdagavond tijdens de repetitie (aanvang 19.15 u)
in het Klankholt aan de Hammeersweg 21 in Odoorn.
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ONTWIKKELINGEN EN ACTUALITEITEN
In vorige afleveringen heb ik u wel eens beloofd om u op de hoogte te houden van
ontwikkelingen rond bepaalde onderwerpen. In dit stukje wil ik dat gaan doen, ik moet
er wel bij zeggen dat er soms helaas nog maar erg weinig te melden valt.
Ik wil ook nog een paar nieuwe ontwikkelingen aanstippen.

Het sportpark
Daarvan heb ik geschreven dat het in de planning lag om de oude gemeenteraad
daarover in februari 2022 een definitief besluit te laten nemen. Er zou dan een definitief
ontwerp liggen en het financiële plaatje was dan ook helemaal ingevuld.
Inmiddels is mij uit betrouwbare bron duidelijk geworden dat deze ambitieuze
planning niet is gehaald, de definitieve beslissing gaat dus naar de nieuwe raad.
Dat wordt dan in mijn verwachting zeker niet eerder dan april.
Ik begreep dat er flinke voortgang is gemaakt, maar er moeten nog wel enige puntjes
op de i gezet worden.
Inbreiding
De gemeente heeft in overleg met de diverse verenigingen voor Plaatselijke Belang of
andere lokale vertegenwoordigers, een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden
om binnen de bestaande kom van dorpen tot woningbouw te komen. Dat past in het
gemeentelijk beleid op dit punt. Er bestaat inmiddels een lijst met mogelijke locaties.
De uitkomsten van het onderzoek zijn in februari in de raad besproken. Eerst
“oordeelsvormend” (noem het maar oriënterend) en dit heeft verder geen nieuwe
inzichten opgeleverd. In een vergadering in begin maart zal er besluitvorming plaats
vinden. Hieronder de tekst uit het rapport over de kern Odoorn:
Odoorn
Op de uitbreidingslocatie Langhieten 2 is nog één kavel niet verkocht.
Er zijn initiatieven voor het toevoegen van woningen. Odoorn is een hoofdkern van een
leefgebied en heeft nagenoeg geen mogelijkheden voor het toevoegen van woningen.
Deze rol wordt overgenomen door de andere hoofdkern in de leefgebied; Exloo.
Uit een bijlage bij dit stuk:
Odoorn
Stand van zaken
- aantal initiatieven bekend bij de gemeente is laag en hebben zeer
beperkte aantallen. Het uitbreidingsplan Langhieten 2 is nagenoeg vol
(1 kavel). Odoorn is een hoofdkern van het leefgebied. Er is dus ruimte voor
initiatieven.
Afgelopen zomer is een thema-avond gehouden over dit onderwerp, die mij helaas is
ontgaan, misschien vanwege vakantie. Daarover wordt gezegd:
De thema-avond wonen.
- als inbreidingslocatie is de locatie Valtherweg 11 (“De Fabriek”, mijn toevoeging)
genoemd.
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NB: deze locatie staat niet op de bovengenoemde lijst, dat heeft te maken met het
hieronder genoemde feit dat de eigenaar misschien niet op de hoogte is van
ontwikkelingen.
Haalbaarheid
Deze locatie voldoet aan de criteria van het gemeentelijk beleid en is
een haalbare locatie. De locatie is geen eigendom van de gemeente en het is
onbekend of de eigenaar op de hoogte is en wil ontwikkelen.
Nader onderzoek moet uitwijzen of realisatie van woningen op deze locatie realistisch
is.
Vervolg
- Voor Odoorn geldt ook na het raadplegen van het dorp dat er ruimte
blijft voor het toevoegen van inbreidingslocaties
Omdat ik uit mijn omgeving en ook van verder weg wel signalen krijg dat er voor
dergelijke woonvormen in het dorp beslist belangstelling is, zou het misschien wel
aardig zijn als hierover door bijvoorbeeld Dorpsbelangen een tipje van de sluier zou
worden opgelicht.
In dit verband is het interessant dat onze gemeente in november 2021 een notitie
uitgangspunten voor een nieuwe Woonvisie heeft vastgesteld. In februari 2022 is de
eigenlijke Woonvisie in de raad oordeelsvormend besproken en deze zal vervolgens in
een volgende raadsvergadering in maart worden vastgesteld. Ik heb niet de indruk dat
de inhoud van dit stuk weid en zijt bekend is.
In het voorwoord van wethouder Nynke Houwing staat het volgende:
Onze ambities zijn groot. We kiezen voor maximale groei want die ruimte is er en de
vraag is er. Bovendien is dat goed voor de voorzieningen in onze dorpskernen en als
gevolg is het nog fijner om hier te wonen. Er komt nog meer reuring.
In de samenvatting spreekt het gemeentebestuur de volgende ambitie uit:.
Borger-Odoorn is een stabiele en toekomstbestendige gemeente. In deze tijden van
grote vraag betekent dat extra nieuwbouw en groei van het aantal huishoudens, tot
wel 500 in de periode tot 2030. Dat stimuleert de doorstroming op de woningmarkt,
zodat ook jonge starters hier kunnen slagen.

Tussen beide onderwerpen bestaat natuurlijk een grote samenhang, het zou naar mijn
mening heel erg interessant geweest zijn om beide onderwerpen ook in de
verkiezingen een prominente rol te laten spelen. We kennen binnen Nederland
weliswaar geen referenda over specifieke onderwerpen, maar over deze materie zou
je toch wel standpunten willen weten van de diverse partijen of hierover in discussie
gaan.
Wil iedereen groei? Vinden we dat de krimp voorbij is? Willen we een trek van de stad
naar het platteland op gang brengen? Willen we dat mensen alleen een woning
kunnen kopen om er zelf in te gaan wonen etc. ??? Allemaal interessant en discussie
waard, tenzij iedereen het natuurlijk volkomen eens is.
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Recreatiewoningen achter Steenge
Het is de bedoeling om op korte termijn twee recreatiewoningen te gaan realiseren op
de plaats waar het futuristische bouwwerk gedurende de afgelopen twee jaar heeft
gestaan. Het terrein is inmiddels leeg en bouwrijp. Van Bart Steenge heb ik vernomen
dat de eerste waarschijnlijk over ongeveer een maand geplaatst zal gaan worden.
Zodra er concreets iets te zien is zullen wij daarover zeker nader berichten en iets
laten zien.
Vervangende nieuwbouw aan de Andries Diepenbrugweg
Naar aanleiding van berichten heb ik via de eigenaar van de woningen Woonservice
Drenthe, inmiddels informatie ontvangen dat daar plannen bestaan voor vervangende
woningbouw. Deze informatie kreeg ik op de zelfde dag dat ik mijn vraag stelde, dat
mag ook wel eens vermeld worden Men wil daar graag 6 levensloopbestendige
woningen realiseren, met een slaapkamer en douche op de begane grond.
Mijn vraag kwam op dit moment net iets te vroeg. Ze zijn op dit moment bezig met de
afronding van de planvorming voor de nieuwbouw. Zodra er meer concrete informatie
is, krijgt u dat van ons.
Beamers in de kerk
In opdracht van Podium Odoorn (de SOKC) zijn onlangs in de kerk beamers en
schermen aangebracht. Daarmee wordt het dus mogelijk om lichtbeelden te vertonen
tijdens voorstellingen, concerten, kerkdiensten, huwelijken, begrafenissen enz.
Om maar een voorbeeld te noemen; je ziet tegenwoordig tijdens een begrafenis vaak
foto ’s of filmpjes van de overledene afgebeeld worden, dit wordt volgens mij door de
nabestaanden vaak als een zeer waardevolle toevoeging gezien. Iets dergelijks kan
natuurlijk ook bij vrolijker gebeurtenissen!
Aan beide kanten van de kansel zijn grote (oprolbare) schermen aangebracht, die van
hoog uit de kerk zullen worden aangeschenen.
Al met al een mooie toevoeging!

Theo Zondag
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RARA WAT IS DIT?
De afgelopen maand heb ik verschillende reacties
gekregen op de gedetailleerde foto. Jan Wierenga was
er als eerste bij; volgens mij is de ‘Rara’ deze keer een
boor! Een soort elektrische boormachine avant la lettre,
niet voortgedreven nog door elektriek, maar door
handkracht, via een draaihandvat en allerlei tandwielen.
Niet veel later volgde de reacties van Henk Weggen die
zei; Het getoonde voorwerp is een onderdeel van een
hand aangedreven boormachine, de voorloper van de
elektrische.
En Marja Sprangers; Volgens mij is het een handboor.
Je draait met de hand, met deze handboor een gat in het
hout. Mijn opa had zo’n ding in de werkschuur liggen.

Allemaal goed gezien en bedankt voor de leuke reacties. Het was inderdaad een boor
zoals op de foto bovenaan de pagina.

Deze maand wil ik graag de aandacht vragen voor deze voorwerpen, ingestuurd door
Evert Bakker. Hij vraagt ons mee te denken over wat dit is en zegt zelf; “Hij is 10 cm
en ik denk van zilver. Zelf denk ik dat het uit Nederlands Indië komt. Ik heb het
gekregen van een mevrouw, wiens man het heeft voor de KNIL.”
Bert van der Lit (eigen foto’s)
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BOEKBESPREKING
Films die nergens draaien - Yorick Goldewijk 2021 - ISBN 978 90 216 81825
Cato is een meisje van 12 jaar die bij haar geboorte haar moeder verloor. Zij en haar
vader leven wel samen, maar vader is feitelijk afwezig. Hun buurvrouw Cornelia doet
het huishouden en kookt voor hen. Ze moedert over Cato die dat rigoureus afwijst.
Op school droomt Cato veel, ze kan makkelijk meekomen. Ze heeft geen vriendinnen,
maar wel een konijn als maatje. Én een bijzondere plek, waar ze iedere dag naar toe
fietst: het veldje-dat-niet-bestond. Dat plekje noemt ze zo omdat anderen het niet
lijken te zien.
Op een hele gewone, maar uiteindelijk bijzondere dag, hoort en ziet ze haar vader
piano spelen. Dat doet hij bijna nooit, maar als hij speelt, speelt hij altijd dezelfde
melodie, waar zij ademloos naar luistert. Diezelfde avond vindt Cato een visitekaartje
op de piano met de tekst: mevrouw Kano’s bioscoop – films die nergens draaien,
maar die je altijd al had willen zien. Achterop staat het adres van een oude, verlaten
bioscoop in de stad. En daar begint het avontuur. Op die plek ontmoet ze een
mysterieuze vrouw die aan de hand van een herinneringsvoorwerp mensen in de
wereld kan laten stappen van iemand die ze erg missen. En zo stapt Cato op een dag
in de wereld van haar vader toen die nog een jongen was. Ze weet alleen niet dat het
vader is, maar ze wordt dikke vrienden met deze jongen. Een jongen die van gamen
houdt én piano kan spelen, heel in het bijzonder de melodie die Cato zo goed kent.
Op een middag neemt Cato haar vader mee naar de bioscoop en stappen ze aan de
hand van een jurk van haar moeder in de wereld van toen ze nog met z’n drietjes
waren. Die middag verandert er voorgoed iets. Haar vaders hart gaat open als hij de
gelijkenis ziet tussen Cato en haar moeder en hij weet weer waarvoor hij leeft.
En Cato? Die loopt heel voorzichtig naar het bankje op ‘het-veldje-dat-niet-bestond’
waar haar moeder zit, met een dikke zwangere buik. Ze raken in gesprek over
moeders die dood gaan en gemist worden, en haar moeder zegt: ‘ik zou mijn leven
geven voor dit kleine meisje in mijn buik, al mijn liefde, alles wat ik ben, zit in haar’.
Cato probeert haar tranen, net als anders, tegen te houden, maar ze mogen er nu zijn.
Ze kruipt tegen haar moeder aan om alles wat ze nodig heeft, aan liefde, warmte en
geuren, in zich op te nemen. Om zo haar moeder voor altijd bij zich te houden.

Als Cato en haar vader weer terug stappen in hun eigenlijke leven, zitten ze niet meer
gevangen in hun eigen verdriet. Ze hebben elkaar weer gevonden, en zo ontstaat er
een toekomst.
Een heel bijzonder boek over het missen van mensen, door de dood of door het
ontbreken van contact. Een troostend boek, mét een handreiking: doe moeite om de
wereld achter elkaars pantsers te ontdekken. De wereld van het hart.
Helene Westerik en Florien van Heest
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BIBLIOTHEEK NIEUWS
Gezien eventuele coronamaatregelen kijk op onze website
www.bibliotheekodoorn.nl voor de actuele stand van
zaken of activiteiten wel of niet mogen doorgaan.

Digitaal café
Voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag 28 februari van
14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.
Computercursus Klik & Tik voor beginners
In maart starten we in Bibliotheek Odoorn weer met een nieuwe Computercursus
Klik & Tik voor beginners. In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om kennis
te maken met de computer. De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor mensen die
nauwelijks of nog nooit (zelfstandig) met een computer hebben gewerkt. Onderwerpen
die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de computer, typen, teksten
aanpassen en e-mail versturen. Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de
Bibliotheek kan doen. De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan de
deelnemer zelf gaan oefenen.
De cursus kan onder begeleiding van een docent
gevolgd worden. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gea Uil
(Bibliotheek Odoorn) tel. 088-0128235.
Boekstartuurtje
Maandag 14 maart van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun
ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de
bibliotheek. Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de
dreumesjes en hun ouders of oppas omtrent het thema Dieren.
De toegang is gratis.
Filmavond in Boshof 5
Op dinsdagavond 22 maart organiseert de bibliotheek een filmavond met de film
‘The farewell’ met na afloop mogelijkheid tot napraten. Tweede lange speelfilm van
Lulu Wang (Posthumous) met komiek-rapper-actrice Awkwafina in haar eerste
hoofdrol. Het verhaal is gebaseerd op ervaringen van Wang, die als zesjarig meisje
met haar ouders van China naar de VS emigreerde. De dertigjarige aspirant-schrijver
Billi Wang heeft een sterke band met haar oma (Zhao Shu-zhen) in Changgun.
Wanneer de familie erachter komt dat oma terminale longkanker heeft, besluiten ze
haar – volgens Chinese traditie – niet in te lichten. In plaats daarvan reist de hele
familie naar China voor de bruiloft van een neef, die vervroegd wordt en verplaatst van
Japan naar China. Billi gaat met tegenzin mee en heeft moeite met de leugen.
De recensenten geven 4 sterren. VPRO Cinema (vpro.nl): ‘(…) Hartverwarmend
familieportret vol grappige en ontroerende bespiegelingen over west versus oost, jong
versus oud en opgroeien tussen twee culturen.‘ Ab Zagt (Algemeen Dagblad
20-11-’19): ‘(…) is ondanks het thema, gelukkig geen loodzware film geworden.
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Er worden grappen gemaakt, niet in het minst door het kordate optreden van oma die
zich niet laat ringeloren. (…). Awkwafina won de Golden globe voor Beste actrice.
Aanvang 19.30 uur, Entree € 7,50 voor leden (8,50 voor niet-leden) incl. koffie/thee.
Locatie: Boshof 5.
Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
Het is weer tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte. U krijgt hierover vanzelf bericht van
de Belastingdienst. Ziet u er tegen op om digitaal belastingaangifte te doen? Kunt u
daar wel een beetje hulp bij gebruiken? Dat kan bij Bibliotheek Borger-Odoorn.
U krijgt hulp van een budgetmaatje van Welzijnsorganisatie Andes bij het invullen van
uw belastingaangifte. Daarvoor maakt u een afspraak voor het belastingspreekuur.
Waar en wanneer?
Bibliotheek Borger, dinsdagavond 5 april en woensdagavond 6 april
Bibliotheek Nieuw Buinen, donderdagmiddag en avond 7 april
Bibliotheek Odoorn, dinsdagavond 29 maart
Meedoen?
Uitsluitend op afspraak. U kunt zich aanmelden bij Gea Uil van Bibliotheek
Borger-Odoorn, via e-mail g.uil@biblionetdrenthe.nl of telefonisch 088-0128000.
Bibliotheek, Langhieten 5 in Odoorn.
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Concours Hippique te Odoorn
Paard van de familie Martens
v.l.n.r, Hendrik Wolbers?, Hendrik Wielens, vrouw van Hendrik Wolbers?
In oorlogstijd

Met dank aan Dinie Wilting
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