34e jaargang no. 10
Juni 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 10 juli is er om 10.00 uur een dienst met Helene Westerik en organist Wim Boer.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl.
Via de website is het inmiddels ook mogelijk om onze kerkdiensten mee te kijken.
AGENDA
18 juni

14.00 uur

feestelijke opening bibliotheek

7 & juli

17.00 uur

Oringer Kids 2-daagse

9 t/m 11 september

Oringer Weekend

6 oktober 20.00 uur
informatie volgt.

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen, nadere

AFVALKALENDER 2022 juli / augustus en september
Juli
5 juli gft, 12 juli plastic, 16 juli oud papier, 19 juli restafval, 26 juli gft
Augustus
2 augustus plastic, 9 augustus restafval, 13 augustus oud papier, 16 augustus gft,
23 augustus plastic, 30 augustus restafval
September
6 september gft, 13 september plastic, 20 september restafval, 27 september gft
Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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VAN DE REDACTIE
Vakantie
Aan mij de eer om dit seizoen van de dorpskrant af te sluiten. Jaargang 34 zit er al
weer op. Vaak zijn dit de momenten om gewoon even weg te mijmeren en te denken
aan de dingen die gepasseerd zijn. En dat is ontzettend veel. Zelf zit ik nu bijna 7 jaar
in de redactie en heb het nodige mogen schrijven. De tijd gaat dan best snel, zoals een
cliché ons dat verteld. Maar ja, clichés zijn nu eenmaal gebaseerd op ervaringen en
meestal wel juist.
Het komende jaar gaan we werken aan de 35ste editie van Oes Dörp. Toch best een
mooie prestatie. Er is dus een groot aantal Oringers die niet beter
weten dan dat de dorpskrant er is. En eigenlijk ook best mooi dat het dus
vanzelfsprekend is. Maar mensen, schijn bedriegt. Vanzelfsprekend is het toch zeker
niet. Met de redactie werken we er iedere maand weer aan om u van informatie te
voorzien. En dat hopen we nog lang samen met u te blijven doen.
Bert van der Lit

_____________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 21 september 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 11 september 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
Geen nieuw geborenen voor zover wij 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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MEIJERING MEKKERT
Dwangarbeid
Toen wederhelft en ik ruim 18 jaar geleden de trotse ouders werden van junior
1 deden we krampachtig ons best 1 op te voeden tot een verstandig, vredelievend,
empathisch, weldenkend mens. Wij hopen nog steeds dat project binnen enkele jaren
af te ronden.
Toen twee jaar later junior 2 ter wereld kwam leek die noodzaak wat
minder groot. We hadden immers ervaren dat lopen, eten en praten eigenlijk vanzelf
wel goed kwam en bovendien ging alle aandacht natuurlijk nog uit naar die opvoeding
van 1. Maar inderdaad, 2 werd groter, leerde lopen, eten en praten en groeide uit tot
een functionerend mens.
Echter, waar junior 1 al op z’n 14e stond te trappelen om geld te gaan verdienen, taalt
junior 2 hier niet naar. In tegenstelling tot zijn broer geeft hij niet veel uit en derhalve
ziet hij niet de noodzaak van een bijbaantje. Om van ons gezeur af te zijn heeft hij een
blauwe maandag een krantenwijk geprobeerd, maar het vroege opstaan noopte hem
al snel het dienstverband te beëindigen. Sindsdien is hij weer, naar volle
tevredenheid, werkloos.
Dit jaar echter, doet junior 2 eindexamen waardoor zijn vakantie al heel vroeg begint.
Het vooruitzicht van zijn passieve aanwezigheid in huis vervulde mij met afschuw en ik
stelde hem een ultimatum. Voor datum X moest hij een baantje hebben geregeld,
anders zou IK het regelen …
En dat werkte. Hij vond een baantje. In een fabriek. Zijn glimmende werkschoenen
staan al te wachten onder de kapstok. Binnenkort begint hij. En ook dat zal vanzelf
wel weer goed komen. Denk ik.
Bianca
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OES DORP VIERT EEN FEESTJE
Met ingang van september aanstaande start dorpskrant Oes Dorp met de
35ste jaargang. Dat is toch wel een feestje waard.
We gaan proberen in iedere uitgave van de komende edities aandacht te besteden
aan dit 35-jarig bestaan.

Dit doen we onder andere in de vorm van recepten ingestuurd door u.
Daarvan plaatsen we iedere maand een of twee recepten.
Aan het eind van de 35ste jaargang (zomer 2023) kiezen we uit alle ingestuurde
recepten de meest feestelijke, die we vervolgens verzamelen in een kookboek.
Een Oringer kookboek van en voor onze lezers en voor iedere andere
geïnteresseerde.
Meedoen? Stuur dan uw lekkerste, creatiefste en feestelijkste recepten naar
redactie@odoorn.nu. U kunt onbeperkt insturen.
Graag daarbij een eigen foto van het gerecht en de naam van de maker.
U krijgt een bevestiging als uw mail in goede orde is aangekomen.
De redactie
_____________________________________________________________________

CHAUFFEUR BOLDERWAGEN
Zoals je wellicht weet heeft Dorpsbelangen een trekker met bolderwagen in beheer.
Deze bolderwagen is te huur voor groepsactiviteiten. De trekker wordt gereden door
vrijwilligers. Soms is het een rit van A naar B, soms is het een rondrit om onze
prachtige omgeving te laten zien. Ook voor schoolreisjes van de kleinsten en andere
kinderactiviteiten wordt de bolderwagen verhuurd.
Dorpsbelangen heeft gelukkig een lijst vrijwilligers die de trekker met bolderwagen
kunnen rijden. Toch willen we graag een paar trekkerchauffeurs er bij zodat we onze
vrijwilligers niet te vaak hoeven in te zetten. Bij deze onze oproep: heb jij interesse om
op de trekker met bolderwagen te rijden om een groep mensen een gezellige tijd te
bezorgen? Vereiste is natuurlijk dat je een trekkerrijbewijs hebt en dat je het leuk vindt
een groep mensen te vervoeren. Het is dus ook van belang dat je het leuk vindt met
mensen om te gaan en
bijvoorbeeld ouderen of
kleine kinderen op de wagen
te helpen.
Heb je interesse, neem dan
contact op met
Evelien Huizinga –
06 15883190
Dorpsbelangen
(eigen foto)
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STOERE BOSWANDELING IN ODOORN!
2,5 km of 5 km
Ben jij die stoere jongen of meid die het leuk vindt om
het bos te ontdekken? Loop dan donderdag 7 juli en
vrijdag 8 juli mee met de Oringer Kids 2-daagse!
We organiseren voor de 3e keer weer een stoere
wandeltocht 2-daagse. Samen met o.a. de boswachter
staan er leuke activiteiten in en rondom het bos op het
programma. En een lekkere versnapering zal ook zeker niet ontbreken.
Vertrek tussen 17.00 – 18.00 uur, vanaf de Odoornerdennen (Oringerzand)
aan de Exloërweg.
Kosten € 7,- p.p. graag gepast meenemen bij de start.
Opgave voor 1 juli via mail: oringerkids2daagse@outlook.com
Je kunt ons ook volgen via instagram: oringerkids2daagse
_____________________________________________________________________
HOC (KAMPIOENS)NIEUWS
In een vorige editie van de dorpskrant hebben we al wat aandacht besteed aan de
fusie van HOC / Valtherboys. Op 29 juni wordt deze fusie officieel bekrachtigd. Een
mooie ontwikkeling. Na de fusie is deze vereniging wat leden betreft een van de
grootste sportverenigingen van de gemeente Borger-Odoorn. Op naar heel veel
sportief succes.
Over succes gesproken, in het seizoen 21/22 zijn er maar liefst 4 elftallen kampioen
geworden in hun competitie. Een geweldige prestatie van deze teams. De elftallen
JO 15 en JO 17-1 en JO 17-2 en het seniorenelftal 5 zijn kampioen geworden.
Het eerste elftal heeft nog nacompetitie gespeeld. Zondag 19 juni was de laatste
wedstrijd om nog kans te maken op promotie naar de tweede klasse. Er zijn bussen
vol afgereisd naar Oosterwolde om te club te steunen. En wat iedereen hoopte is
gebeurd; HOC1 heeft gewonnen en gaat hierdoor promoveren.
HOVC speelt het volgende seizoen 2e klasse. Wat een super
prestatie van het hele team, een hele diepe buiging. Dit is wel een
heel groot applaus waard .En natuurlijk van harte gefeliciteerd voor
alle elftallen die kampioen zijn geworden namens de redactie en
lezers van Oes Dörp.
Nu allemaal genieten van een welverdiende vakantie en dan in
september weer vol gas in de diverse competities. Succes!!!
Egbert Tingen
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ORINGER WEEKEND (UPDATE)
Dag Oringers,
In het vorige dorpskrantje hebben jullie al een
globale invulling van het Oringer Weekend kunnen
lezen. De zomer staat voor de deur en in dit laatste
dorpskrantje voor het Oringer Weekend willen we
jullie op de hoogte brengen van de nieuwste
ontwikkelingen.
Op de vrijdagavond organiseren we weer een grote Pubquiz in de tent. Tijdens de
laatste editie zat de tent stampvol en deden er maar liefst 38 teams mee. We hopen
ook dit jaar weer op een volle tent. Het leuke van de Pubquiz is dat iedereen er aan
mee kan doen en het garant staat voor een gezellige avond. Teams voor de Pubquiz
moeten bestaan uit 4 tot 6 personen. Vanaf 15 juli is het mogelijk je in te schrijven via
www.dorpsbelangenodoorn.nl
Op zaterdagmiddag gaan we traditioneel weer veel plezier beleven tijdens de Oringer
Landgames. We beloven jullie dat het weer een spectaculaire editie zal worden met
nieuwe maar ook terugkerende spellen. Teams moeten bestaan uit 4 tot 6 personen
en de minimale leeftijd om mee te doen is 14 jaar. Zoals elk jaar strijden we voor de
wisselbokaal en is er ook een prijs voor het team dat het leukst verkleed is. Tijdens de
laatste editie deden er 15 teams mee en we hopen hier dit jaar overheen te gaan!
Vanaf 15 juli is het mogelijk je in te schrijven via www.dorpsbelangenodoorn.nl
's Avonds in de tent zal de band Da Vinci wederom ons podium betreden.
In 2015 hebben ze in Odoorn in de feesttent gestaan en ook dit jaar gaan ze er,
samen met DJ Peter Hermans van “De meest Voutte discoshow van Nederland”, een
fantastisch feest van maken. Zoals jullie van ons gewend zijn, is de entree gratis.
Op de zondag is er weer een uitdagende mountainbike tocht van Biking Odoorn met
diverse afstanden. Ook zijn er weer verschillende kinderactiviteiten zoals laser
gamen en diverse springkussens. Verdere activiteiten voor de kinderen worden nog
uitgewerkt. Hierover later meer. Er is deze middag live muziek van zanger
Bert Drenthe zodat er gezellig geborreld kan worden.

Meer informatie zal de komende periode met jullie gedeeld worden op Facebook en
Instagram.
Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil je je graag aanmelden om te helpen
als vrijwilliger? Graag! Dat kan via oringerweekend@gmail.com.
Het Oringer Weekend vindt dit jaar plaats van 9 t/m 11 september.
Groeten,
Bestuur Oringer Weekend
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RECREATIEWONINGEN ACHTER HET PAND VAN STEENGE
In een eerder nummer heb ik al iets
verteld over de komst van een tweetal
recreatiewoningen achter het pand van
de firma Steenge. Dat is op de plaats
waar het futuristische bouwwerk
gedurende de afgelopen twee jaar heeft
gestaan. Inmiddels is een van de twee
geplaatst, de andere volgt
vermoedelijk aan het eind van dit jaar.
Dit exemplaar heeft ruimte voor twee
personen, de volgende zal gaan om een
5-persoonshuisje. Deze huisjes worden
gebouwd door Bart Steenge en zijn neef
Gerben Kirchhoff, de bedoeling is om ze
uiteindelijk in serie te gaan maken. Dit huisje is dus eigenlijk een prototype.
Voor de bouw beschikken de beide neven over een ruimte in Dalfsen, dat is ongeveer
halverwege tussen hun woonplaatsen Odoorn en Utrecht.
De huisjes voldoen qua isolatiewaarde aan de eisen uit het Bouwbesluit voor een
nieuwbouwwoning, ze zijn dus ook niet meer aangesloten op het gasnet.
Ze worden elektrisch verwarmd, vooralsnog vanuit het bedrijf van de firma Steenge,
maar op den duur zal dat door middel van zonnepanelen gaan gebeuren.
Ze kunnen het hele jaar door worden bewoond, uiteraard niet steeds door de zelfde
mensen. Het zijn en worden nadrukkelijk recreatiewoningen. De locatie kent u
waarschijnlijk allemaal, die is uiteraard fantastisch. Ik weet dat uit eigen ervaring, daar
wakker worden heeft iets mythisch. Volgens de woorden van Bart hebben de (tiny)
huisjes “de uitstraling van een tent, maar het comfort van een huis”!
Voor de bouw overwegen ze
samenwerking te zoeken met
bouwbedrijven, bijvoorbeeld
met de bouwers van
houtskeletwoningen.
De verhuur verloopt nu nog via
natuurhuisje.nl, maar er wordt
gewerkt aan een eigen website
met de naam CapCabin.nl
We hebben er weer een aanwinst
bij in ons dorp en wie weet wat er
nog volgt.

Theo Zondag
(eigen foto’s)
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KOMT U OOK NAAR DE MUSICAL CISKE DE RAT?
Hallo iedereen, mijn naam is Julian
Miltenburg. Ik ben 11 jaar en woon met mijn
vader, moeder, broertje en onze hond in
Odoorn. Ik speel Ciske in de musical Ciske
de Rat, uitgevoerd door Muziektheater
De Kanaalstreek (MDK) uit Stadskanaal.
We gaan de musical spelen op 12 en
(hopelijk) 13 november dit jaar in het Geert
Teis Theater in Stadskanaal.
De musical zou eigenlijk al 2 jaar geleden
uitgevoerd worden, maar door corona lukte
dit niet. Samen met mijn moeder heb ik
auditie gedaan in 2019, voor ons beiden was
dit de eerste keer. Ik vond het superleuk om
met andere kinderen te zingen en een scene
te spelen.
Toen we hoorden dat we beiden een rol
mochten spelen in de musical, vonden we dat geweldig. Ik mocht Dorus zijn
(beste vriendje van Ciske), mijn moeder is Suus Bruijs. Alleen kwam toen dus corona
en hebben we niet kunnen repeteren. Alles lag stil.
Na de zomer in 2021 besloot MDK het project weer op te pakken. Toen bleek dat de
jongen die eerst de rol van Ciske zou spelen, de baard in de keel had gekregen.
Daarom werd gevraagd of ik opnieuw auditie wilde doen. Dat heb ik gedaan samen
met een groep andere kinderen. Ik geloofde het eerst niet, toen ik hoorde dat de keuze
op mij was gevallen. Ik mocht gewoon de hoofdrol spelen!
Inmiddels repeteert de cast al een tijdje iedere week in Stadskanaal. Op de maandag
of dinsdagavond repeteer ik met de volwassenen en op zaterdagmiddag met de
kindercast. In totaal werken zo’n 60 mensen mee aan deze productie. Oefenen,
oefenen, oefenen. Het wordt steeds makkelijker en daardoor leuker. Ook heb ik
zangles. Mijn zangcoach Anja helpt mij om alle nummers te leren zingen. Soms best
moeilijk, want dan is het tweestemmig of heel hoog.
Wat ik het leukste vind in deze musical: veel schelden, brutaal doen en zingen.
Da’s toch geweldig! En misschien word ik wel een bekende Nederlander, want er
kunnen 628 mensen in de zaal.
Ik hoop dat u ook komt kijken naar de musical. Daarom zal ik wat vertellen over het
verhaal.
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HET VERHAAL
De musical Ciske de Rat is een voorstelling die niet alleen het filmverhaal doet
herleven maar ook laat zien hoe het Ciske vergaat als volwassen man. Uiteraard bevat
deze musical de klassieker ‘Ik voel me zo verdomd alleen’.
Ciske is een Amsterdams straatschoffie. Zijn vader werkt op zee en zijn moeder laat
Ciske ’s avonds werken in een café. Wanneer zijn vader onverwachts de liefde vindt bij
Tante Jans lijkt Ciske eindelijk een moederfiguur in zijn leven te krijgen. Maar dan slaat
het noodlot toe. Als Ciske’s beste vriend overlijdt en zijn moeder dat belachelijk maakt,
brengt Ciske haar in een vlaag van woede om het leven. Als volwassen man moet
Ciske leren te leven met die schuld en een manier vinden om een tweede kans in het
leven te krijgen. Zal hij ooit de liefde vinden en durven te omarmen?
Vanaf 7 juni waren de kaarten te koop via
www.theatergeertteis.nl of door te bellen met de
Theaterkassa: 0599-631731
(€ 20.- per kaart).
Echter alle kaarten waren in een razend tempo
uitverkocht.

Daarom komt er een matineevoorstelling op
zondagmiddag 13 november om 14.00 uur.
Wilt u op de hoogte blijven van de musical?
Volg dan Muziektheater De Kanaalstreek op
Facebook of Instagram.
Groetjes Julian Miltenburg
(eigen foto’s)

_____________________________________________________________________
RECTIFICATIE
In het vorig nummer is een foutief mailadres vermeld van volleybal vereniging OSR. Bij
deze het goede mailadres:
info@volleybalOSR.nl
Dus heb je nu nog oud ijzer, bel 0591-549515 of mail naar info@volleybalOSR.nl
En we maken een afspraak voor ophalen!
Namens het bestuur van OSR alvast weer bedankt.
Want weggeven voor het goede doel is beter dan stortkosten betalen!!
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VOOR HET VOETLICHT: Bjørn Cramer
1. Voorstelronde, wie is Bjørn
* Bjørn is geboren in Klijndijk. Toen hij 8 jaar oud was, is hij verhuisd naar Valthe.
Vanaf zijn achtste levensjaar tot zijn zeventiende heeft hij in Valthe gewoond.
Hij voetbalde bij de plaatselijke voetbalclub Valtherboys, speelde tennis in Odoorn
vanaf zijn zesde, bij Okko. Daar is dus de basis gelegd voor zijn liefde voor Odoorn.
Vanaf zijn zeventiende heeft hij gestudeerd in Groningen. In zijn studietijd kwam hij
natuurlijk thuis om zijn familie te zien. In die studietijd heeft hij wel wat vriendinnen
versleten, maar daar heeft hij ook zijn grote liefde gevonden ”Wikke”. Ze hebben 9 jaar
in Utrecht gewoond, maar de rust van Drenthe bleef toch trekken. In 2014 hebben ze
het huis aan de Goorns 2 gekocht. Na een flinke verbouwing zijn ze daar ingetrokken.
Hier zijn ook de 2 meiden Jente en Linde geboren, nu 7 en 6 jaar. Ze zijn gelukkig hier
zoals het nu gaat. In 2021 hebben ze het huis verder verfraaid met een uitbouw.
Zijn beste kameraden heeft hij ook in Odoorn ontmoet en daar heeft Bjørn ook nog
veel contact mee.
2. Wat houdt je bezig overdag
*Bjørn werkt nu bij Bossers en Gnossen, een ICT-bedrijf in Groningen. Voorheen was
Bjørn accountant maar om een betere verhouding te krijgen tussen privé en werk heeft
hij de switch gemaakt naar wat hij nu doet. Hij is nog steeds gecertificeerd accountant.
Hij heeft het nu prima naar de zin.
3. Wat is je grootste passie
*Klinkt misschien wat saai maar alles wat ik nu heb, huis, gezin en werk dat is eigenlijk
mijn passie. Natuurlijk heb ik wel dingen die mij bezig houden. Ik rijd graag motor,
speel tennis bij Okko, speel toneel bij de plaatselijke Heidebloem en ik zit in het
bestuur van de basisschool de Weiert. Waar ik nu ook wel voldoening in vind is dat ik
samen met 2 mannen van Bossers en Gnossen jonge ondernemers help met het
opstarten van hun bedrijf. Wij ondersteunen nu 8 bedrijven en dat geeft mij veel
voldoening.
4. Wie zou je nog graag eens ontmoeten
*Als het mogelijk zou zijn dan zou ik graag met mijn vader om de tafel willen. Dit is niet
mogelijk, want mijn pa is overleden toen ik 4 jaar oud was. Dit is wel een enorm gemis.
5. Mooiste moment tot nu toe in je leven
*Dat zijn er dan twee, mijn huwelijk met mijn liefde Wikke en de geboorte van onze
meiden.
6. Wat was het dieptepunt of blunder
*Mijn grootste dieptepunt was een verhuizing naar Amsterdam. Het plan was om daar
te wonen en te werken. Maar wat een deceptie is dat geworden, de stad en de
mensen, de mentaliteit, dat was het niet. De Drentse nuchterheid dat past beter bij mij.
7. Favoriete vakantiebestemming
*Frankrijk, maar dan wel in luxe met vaatwasser en airco, anders ga ik niet mee.
Bjørn moest daar eigenlijk wel om lachen. Eigenlijk best wel een beetje verwend haha.
Zoals het klokje thuis tikt …
10

8. Wat vindt je mooi aan Odoorn
Het dorp Odoorn kan Bjørn wel bekoren. Er zijn voldoende sportverenigingen en je
hoeft in principe Odoorn niet uit voor de dagelijkse boodschappen.
9. Minpunten van Odoorn of wat mis je
*Het is jammer dat er heel veel dingen wel verdwijnen, neem de horeca. Daar is de
laatste jaren heel veel verdwenen. Voor een snack moet je al 3 km rijden als je daar
zin aan hebt. Verder vindt hij dat we elkaar scherp moeten houden in het
verenigingsleven, zodat er wel wat reuring blijft.
10. Wat is je favoriete film of boek
* Bjørn is niet van de films, wel van de series. Sons of Anarchy en Peakey Blinders
vindt hij mooi.
11. Wat wilde je graag worden toen je jong was
*Cameraman.
12. Dorpskrant Oes Dorp wat vind je daar van
*Een mooi krantje. Ik lees hem altijd. Er mocht wel wat meer dorpsnieuws in en
verenigingsnieuws. Van Okko en van Thor bijvoorbeeld. Zo heeft Thor het ook niet
makkelijk en zijn ze bezig met een fusie maar je hoort er niet veel over. Maar dat is ook
een taak van de bestuursleden, doorgeven aan de redactie als er nieuws is.
Dus is er nieuws, geef het door!
13. Koningshuis wat vind je daarvan
*Wat Bjørn betreft heeft het een symbolische waarde; wel jammer dat het teveel geld
kost.
14. Waar zie jij jezelf over 10 jaar
*Gewoon lekker in Odoorn, samen met Wikke en de kinderen. Hoop dat de kinderen
hun draai gaan vinden in de toekomst (studie enz.) en dat we gezond blijven. Ik ben
een tevreden man.
15. Levensles of tip voor onze lezers
*Naoberschap, let op elkaar en
waar nodig elkaar helpen.
Bjørn bedankt voor het interview

Egbert Tingen
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UITVINDER IN ODOORN
Na een tip sprak ik onlangs met Aron Zwiers, inwoner van de Bloemenbuurt.
Hij is de serieuze uitvinder van een paal
om elektrische fietsen en ander
rijwielen veilig te kunnen borgen/
parkeren. Hij heeft deze vinding zelf
bedacht, ontwikkeld en geproduceerd,
vervolgens octrooi en patent
aangevraagd en dat is ook allemaal
verleend!!
Dan ben je dus een serieuze uitvinder!!!
Mijn vraag was natuurlijk, hoe kom je
hierop?
Volgens Aron was de aanleiding een gesprek in de
auto met zijn partner Janieck, naar aanleiding van een
diefstal van twee elektrische fietsen bij een slijterij en
wat daar dan toch wel aan te doen moest zijn. Dat
moest toch anders kunnen!!!
Mijn vraag was dat mensen toch allerlei sloten aan hun
dure, doch elektrische fietsen hebben, maar zo
eenvoudig is het dus niet. Mensen vinden het niet
prettig om met allerlei kettingen en sloten aan hun
fietsen rond te rijden, men is bang voor
beschadigingen en het voelt als ballast aan de fiets.
Onder het motto “gemak dient de mens” is er dus een
concept ontwikkeld, waarbij de paal zelf een kabel
aanbiedt.
De kabel zit in de paal en past in elk fietsslot. De paal kan zelfstandig staan of aan
een muur worden gemonteerd en de “doelgroep” is dus alles waar een fiets kan
staan. Je kunt dan denken aan stations, gemeentelijk pleinen, de horeca, eventueel
particulieren, etc. Terwijl het product nog maar een week op de markt is, zijn er al 36
stuks verkocht, dat lijkt dus veelbelovend.
Het product heeft overigens de naam ZLOT.
Dat zal, neem ik aan, geen spelfout zijn!
De website heeft dezelfde naam www.zlot.nl
Alweer een innovatie in Odoorn!!!
Theo Zondag

(Foto’s met toestemming van Aron)
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VERBINDEND LICHT
Dat is het thema van de tentoonstelling die t/m 31 juli te zien is in de kerk van Odoorn.
Twee jaar geleden zou de schildersgroep en andere kunstenaars uit Odoorn e.o.
onder leiding van Bertha de Lange met Pinksteren exposeren in de kerk. Door de
coronamaatregelen ging dat niet door. Nu alsnog!
Schilderkunst, textielkunst en fotografie; zeer uiteenlopend maar wel verbonden door
het licht. Net als mensen!
Openingstijden: woensdag en zaterdag van 14.00-16.00 uur.
Daarnaast is er ook de tweede tentoonstelling vanuit de nalatenschap van voormalig
predikant Harm van Lunzen. Van Lunzen was predikant van de Vrijzinnige Hervormde
kerk in het kerspel Odoorn van 1936 tot 1969. In 1936 is hij gestart met het Kerkblad
(het grune kraantie) en heeft het blad geïllustreerd met foto’s, gravures, teksten etc.
Dit zelfde deed hij voor het blad van de Zwinglibond.
Van dit afdrukmateriaal, geschonken door de Oringer Jan Kort, is nu wederom een
tentoonstelling ingericht. Dit vanwege het feit dat er nog een groot aantal drukplaten
voor handen waren die de werken van vorige tentoonstelling aanvullen en het feit dat
er voor Van Lunzen tijdens de eerste tentoonstelling veel belangstelling was.
De afdrukken zijn van een stukje tekst voorzien. Dit met een verwijzing naar het
desbetreffende kerkblad vanaf 1936 tot 1969, waarin de gravures etc. waren afgedrukt.
Het geeft een prachtig beeld weer van de veelzijdigheid en bevlogenheid van
Van Lunzen.
Maar daarnaast ook een stuk historie van de druktechnieken vanaf 1936 tot 1969.
Marchinus Elting
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INTERVIEW MET JAN GEERTS VAN GEERTS WARENHUIS
Een avond in mei paste het Jan Geerts van het gelijknamige warenhuis wel om een
interview te geven. Gedurende de openingstijden van de winkel is dat tenslotte niet te
doen en daarnaast bleek dat hij nòg meer te doen heeft. Jan is overigens, zover wij
konden nagaan, adverteerder van het eerste uur! “Dat zou best wel eens kunnen”,
zei hij.
De winkel bestaat sinds 1934 en is destijds door vader en moeder begonnen als
woninginrichting en warenhuis aan de Hoofdstraat in Exloo. Zij namen het toen over
van de familie Brongers, die in 1920 met de winkel begonnen. In 1955 werd het pand
helemaal verbouwd, daarna werd het nog meerdere keren vergroot. In 1978 nam broer
Harm de woninginrichting over aan de Hoofdstraat 47. Helaas wegens faillissement
stopte dat in 2014.
Voor de Hunzebergen hebben ze indertijd het hele hotel ingericht en van de
naastgelegen camping kwamen de klanten vaak bij hen in de winkel. Een kampeerder
vergeet nog wel eens haringen, touwen of de campinghamer mee te nemen. En dan
waren er vaak andere handige of leuke kampeerartikelen die ook werden gekocht.
Nu zijn er nog wel wat van die spulletjes, maar niet zoals voorheen.
Jan zette het warenhuis voort in het huidige pand aan de Zuiderhoofdstraat 9. Dat
moest nog wel gebouwd worden. In de beruchte winter van 1978/1979 zat er
helaas nog geen dak op het huis en het vroor toen héél streng.
Geerts weet nog precies dat hij op 29 juni 1979, met
zijn dan kersverse vrouw Ankie, uiteindelijk het pand
betrok en de winkel opende.
Hij volgde de middelbare detailhandelsschool
in Hoogeveen en over de 3 jaar deed hij er 4. “Soms
is er totaal geen klik met een leerkracht.” Die stuurde
hem liever naar de directeur. Het lag echter niet aan
zijn rekenkwaliteiten: met een 10 slaagde hij op de
MULO en van cijfers wordt hij totaal niet nerveus.
Waarom het warenhuis en niet de woninginrichting?
Jan koos bewust voor deze afdeling. Op z’n 16e deed
hij al de inkoop en voegt hij toe “wat je zelf leuk vindt,
verkoop je beter”. Hij werkte destijds samen met een
aantal Groningse collega’s maar die hadden toch een
andere kijk op wat in Drenthe gangbaar is.
Hij beëindigde deze samenwerking.
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In de loop der jaren is het assortiment wel gewijzigd. Vroeger verkochten ze
kinderwagens, naaimachines, leesbrillen en daar zijn nu o.a. de fotoservice,
kabeltjes en snoertjes voor in de plaats gekomen.
Het leukste van het assortiment vind Jan het serviesgoed. Er wordt al 80 jaar
boerenbont verkocht en dat loopt nog steeds! Het is een landelijk uitgezet servies
(V&D, Blokker, Marskramer) en van die naamsbekendheid heb je profijt. Trouwens,
als je op boerenbont googled - en ik heb het uitgetest - zie je rechts bovenaan direct
het warenhuis staan en da’s natuurlijk heel mooi.
Je kunt niet elk servies in je assortiment opnemen, maar soms is een servies zó
mooi, dan kwam het er bij. Mooie reactie geeft Jan op de vraag of hij daar veel van
verkoopt. “Tegen mensen met een oud servies zeg ik: dan doe je toch een ‘Griekse
week’”. Ja grappig, ik zal er eens over nadenken …
Bij hun speelgoedgrossier kochten ze eerder ook kerstspullen. Daarmee zijn ze
gestopt; het is te modegevoelig. Van deze grossier neemt hij o.a. LEGO af, dat loopt
altijd. De huidige winkelvoorraad wordt nu afgebouwd, maar zaken als
horlogebatterijen bestelt ie nog wel. Er is nog maar een paar maanden te gaan.
De spullen die niet verkocht worden, gaan mee als voorraad, komen op de
rommelmarkt en desnoods gaat het naar de stort.
Vanuit economisch oogpunt startte Jan een webshop. Daar zal hij op
maandag, woensdag en vrijdag òf woensdag en vrijdag actief zijn. De spullen
worden straks opgeslagen in Stadskanaal bij z’n ene zoon. De andere zoon doet het
beheer van de webshop.
En met enige trots verteld hij dat er zo’n 7.000 klanten in het mailbestand zitten.
Pasfoto’s worden overigens tot september gemaakt. Misschien wordt het
overgenomen door iemand, dat is nog niet bekend. Het is best een secuur iets, een
goede pasfoto nemen.
Door aangescherpte regels vanuit het
Rijk moet het aan bepaalde punten
voldoen en dat lukt hem uitstekend.
Toch kreeg hij een keer een man
waarvan de foto maar net aan werd
goed gekeurd, omdat z’n kin niet goed
zichtbaar was. Tja, dat was
onder diens forse baard ook niet
mogelijk. O ja, Digitale Pasfoto is
Jan’s domeinnaam. Daar wordt
geregeld op geboden maar zegt hij,
die is vooralsnog niet te koop.
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Jan Geerts doet meer. Bij OSR is hij voorzitter, penningmeester, manusje van alles en
daarnaast altijd bezig gebleven met de sport. “Ankie is met een volleyballer getrouwd”
voegt hij toe, en dat heeft ze al die jaren volgehouden. Volleybal ging vóór het meisje.
Het antiek zoeken (een flinke verzameling pullen staat uitgestald) ging óók voor het
meisje. Hij is sinds 1976 aan OSR verbonden en heeft inmiddels alle functies
vervuld, behalve secretaris. Dat vond ie niks. Voorbereiden van wedstrijden,
materiaalbeheer en al die jaren wedstrijden fluiten vindt hij mooi. Volleyballiefhebber
is hij sinds z’n schooltijd. In Odoorn was het in de oude school, daarna in Exloo. Jaren
geleden werd hij gevraagd als Penningmeester bij Gemeentebelangen en dezelfde
functie vervult hij ook bij de historische club Carspel-Oderen, waarvan Jan een van de
oprichters is.
Echtgenote Ankie werkt al die jaren mee en zegt hij, ze zijn altijd erg lief voor elkaar
geweest. Nu hebben ze alleen nog 1 extra personeelslid op woensdag. Vroeger was
dat de hele week en werkte z’n vader ook nog mee. En het leukste van dit werk is om
mensen te bedienen met wat ze graag willen.
De laatste jaren komen er klanten die hier als kind al waren en nu vinden ze
herkenning als ze met hun eigen kind of zelfs kleinkind komen. Op de vraag wat het
gekste is wat ie in al die jaren meemaakte, vertelt hij een anekdote van z’n vader.
Op een dag stapte een Amsterdamse de zaak binnen. Vader verstond dat ze om
‘Duralex’ vroeg. “Mèt of zonder oor?”. “Nee man”, zei ze “Durex, condooms”. U snapt
de afloop. Daarnaast had Jan nog een bijzonder verhaal.
Na sluiting van Kabouterland bleef eens een jongetje ‘over’. Ze hebben hem een paar
uur opgevangen. En hoe ‘t kwam? Piet dacht dan Jan bij Klaas in de auto zat en v.v.
Pas op hun vakantieadres in Bovensmilde aangekomen, bemerkten hun
vergissing.
Terug naar nu: de man die dit pand kocht, zal de 2e
verdieping verbouwen tot een appartement voor
verhuur van 120m2. Het huidige woongedeelte wordt
aangepast en het winkeldeel wordt ook verhuurd.
Tijdens dit interview is nog onbekend wat er in komt.

Of er nog wensen zijn voor de toekomst?
Jan hoopt met zijn Ankie in gezondheid nog een
aantal jaren door te huppelen èn benadrukt ie,
hij heeft altijd geprobeerd het iedereen naar de zin te
maken.
Conny van der Bent-Rengers
(eigen foto’s)
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PIETERPAD 2.0
Het is 24 juli 2021 en we gaan weer! Etappe 15 van het Pieterpad van Zelhem naar
Braamt over 17 kilometer. Het weer is goed, het bier staat koud en Herman 's worst is
uiteraard ook weer van de partij! Bring it on!!!
Omdat we nu over de helft van de route zijn en
we steeds meer tijd kwijt zijn met het op en neer
rijden, hebben we besloten om 2 etappes per
weekend te gaan lopen met een overnachting in
de regio. De eerste etappe op zaterdag was er
weer een om nog lang over na te praten. Over
de plaatsen die we onderweg passeerden
kunnen we kort zijn; weinig tot geen actie. Met
name Braamt was een compleet drama. Heb je
net bijna 20 kilometer achter de kiezen, is er
geen horeca! Hallo!!!
De route op zich was overigens erg mooi. Dat is
natuurlijk het voornaamste. De eerste kilometer
door het industrieterrein van Zelhem vergeten
we voor het gemak maar even. Daarna een
paar stukjes bos, maar overwegend landerijen.
Een erg mooie omgeving met veel vee in de
wei.
Gewoon mooi, punt! Onderweg hebben we
weer diverse mensen ontmoet. Sommigen
spontaan en leuk, anderen vreemd en een
enkeling zou je bijna voor je aan trappen.
Over de spontane mensen niets dan lof. Die
lopen net als ons met veel plezier de route en
nemen het allemaal niet al te serieus. Top!
Vreemde mensen kom je dus ook tegen. Het
was vandaag warm en drukkend onderweg. Kortom: klotsende oksels... op het
moment dat je overal volledig aan elkaar plakt komt er een man met van die
skistokken voorbij die uit het niets roept: “goed gemutst?!” Hoe enthousiast kun je zijn?
We twijfelden tussen een vriendelijk antwoord of die skistokken door midden te
breken. Toch maar gekozen voor optie 1. Wat een gast ...
Zoals gezegd was onze binnenkomst in Braamt niet bepaald een succes. Nogmaals:
waar is de horeca? Nogal chagrijnig lopen we terug naar onze B&B (waarover later
meer). We komen een stel tegen die we vandaag al vaker hebben gezien. Ze blonken
toen al niet uit in vriendelijkheid. Arjen zegt op joviale toon: "nog een klein eindje en je
bent er." Als blikken konden doden... "Dat weet je niet", zei één van de dames.
We proberen het nog 1 keer. "Hier eindigt de etappe." Na nog een vage blik, zijn we
toen maar gestopt met luisteren. Doorlopen en op weg naar Willem en Yvonne
(aka Lucas & Gea).
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Willem was jarig en we hadden wel zin in een biertje. Overigens geen idee hoe oud
Willem is geworden, maar dat terzijde. Ter info: we hebben een B&B geboekt in
Braamt, want we gaan morgen ‘gewoon’ weer verder. Willem & Yvonne runnen de
B&B en zo is de cirkel weer rond. Daar aangekomen eerst ons eigen biertje
gedronken. We hadden de Everzwijn triple van de Heidebrouwerijen uit Ede.
Volgens Willem niet uit de regio, maar nog net uit de provincie. Voor de liefhebbers:
een super lekker biertje. Geldt overigens voor alles uit die brouwerij.
Wij vonden dat wij prima konden aansluiten bij de familie bbq, maar blijkbaar dachten
Willem & Yvonne daar heel anders over. 3 is a crowd ...
Dus 2 fietsen geleend en op naar Zeddam. Heerlijk gegeten bij Kobus. Biefstukkie!!!
Daarna weer terug naar de B&B. Onder het motto: waar is het feestje, hier is het
feestje, kregen we toch nog een biertje aangeboden. En nog één... geen idee hoe lang
het nog duurt, maar vooralsnog is het idee om morgenochtend rond 9 uur te
vertrekken. Dat kan natuurlijk nog worden heroverwogen...
Tot na de zomervakantie. Dan volgen er ongetwijfeld weer een hoop nieuwe
avonturen.
Harald Fluks
(eigen foto’s)
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT
Project Zuid-Amerika
Stap ons gebouw binnen en je waant je in
de jungle, of in andere plaatsen in
Zuid-Amerika. Alle groepen en ook de
buitenschoolse opvang werken namelijk
hard aan dit thema. Waar in de BSO en in
de onderbouwgroepen vooral de
junglesferen te zien zijn, verdiepen de
hogere groepen zich in verschillende
Zuid-Amerikaanse landen. In groep 5/6 ligt
de nadruk voor de groep in Peru en in
groep 7/8 Suriname. Deze kinderen
onderzoeken en presenteren ook andere landen. In groep 8 doen de kinderen dat via
hun zelfontworpen reisbureaus. De bedoeling van dit project is om de samenwerking te
stimuleren en om alle vakken te laten samenkomen, waardoor het geleerde kan
worden gekoppeld en hiermee beter beklijft: geschiedenis, aardrijkskunde, taal,
cultuur, digitale geletterdheid, muziek en zelfs koken.
Het werk van de leerlingen wordt op 17 juni aan de ouders (en andere
geïnteresseerden) gepresenteerd. De kinderen laten zien wat ze hebben gemaakt en
geleerd en laten Zuid-Amerikaanse muziek horen. In de hal bij de kleuters ‘stroomt’ de
Amazone-rivier. Deze is alleen over te steken met een hangbrug of via stapstenen.
De kleuters kijken streng toe of iedereen wel veilig oversteekt. Dat wordt een leuke
uitdaging voor de bezoekers.

Mooie opbrengst van verschillende acties voor Oekraïne
We begonnen met het zingen van een lied voor Oekraïne. We gingen met de pet rond
en kregen hartverwarmende reacties van de toehoorders. Hierna bedachten kinderen
zelf allerlei acties om maar iets voor Oekraïne te betekenen. U hebt misschien wel
kinderen aan de deur gehad met zelfgebakken koekjes, om te vragen naar lege
flessen of met het verzoek om gesponsord te worden voor de sponsorloop. Iedereen
die op wat voor manier dan ook zijn/haar bijdrage heeft geleverd, willen we enorm
bedanken!!
Er is voor Oekraïne een bedrag voor maar liefst €1540,30 opgehaald.
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RARA WAT IS DIT?
Helaas heeft niemand het voorwerp herkend en blijft het nog
een raadsel. Er zijn wel suggesties gedaan. Zo zei iemand;
“misschien een sluiting voor een landhek waar dan het hek in
valt ” en iemand zei; ”een V-vorm waar een mast van een
schip op kan rusten”. Echter zeker weten we het nog niet.
Mocht iemand toch nog een idee hebben hoor ik het graag.
Het nieuwe voorwerp zal vast meer tot de verbeelding
spreken. Ik zag het staan op een markt hier op de Brink bij de
Boshof. Ik vind het gewoon een grappig apparaat. Ik heb mijn
oma er nog wel eens mee aan het werk gezien.
Rara wat is het?

Bert van der Lit
(eigen foto’s)
____________________________________________________________________________

HEJ’T AL HEURD
..dat de tv-oetzending ‘Dwars door de Lage landen’ een groot succes was?
Wij bint groots op oes redactielid Bert van der Lit, want lichtkaans hef hij de anzet
geven tot dizze wandeltocht.
Hij stuurde Arnout Hauben een mailtie met een tip over het Pieterpad toen de
Belgische tillevisiemaker met zien geluudsman en cameraman de documentaire
‘Rond de Noordzee’ maakte.
Theo Zondag
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OPENING PINKSTER TENTOONSTELLING IN DE KERK VAN ODOORN
Op maandag 6 juni, 2e Pinksterdag, was de opening van de Pinkster tentoonstelling.
De schilders gaven de tentoonstelling de naam: “verbindend licht”. Zonder het licht van
de zon is het leven onmogelijk. Zonder het licht van mens tot mens wordt het leven ook
erg zwaar. Daarom is het licht een mooie verbindende factor.

In samenwerking met bakker Joost begonnen we de dag met een lunch rond de klok
van 12.00 uur. De lunch was op zich gratis voor iedereen. De mensen konden wel een
vrijwillige bijdrage geven voor de Oekraïne. Deze bijdrage wordt direct besteed voor de
broodnodige levensmiddelen, zoals babymelk, groenten in blik, meel, soep etc.
Het was een mooi begin van de tentoonstelling.
Om 14.00 uur werd de tentoonstelling officieel geopend door Helene Westerik.
We konden genieten van verhalen en muziek. Ook enkele schilders vertelden hun
verhaal bij hun schilderijen. De middag werd door ongeveer 50 mensen bezocht.
Een prachtig resultaat. De middag werd afgesloten met een kop thee of koffie met een
brownie. De mensen konden genieten van de mooie schilderijen, die door de cursisten
van Bertha de Lange werden gemaakt. In alle schilderijen is het verbindende licht
duidelijk te zien.
De tentoonstelling vloeit over in de zomertentoonstelling met hier en daar nieuwe
werken. Vanaf 11 juni zullen tevens de drukplaten van ds. Van Lunzen te zien zijn.
Marchinus Elting heeft weer een mooie collectie gemaakt en nieuwe onderdelen
kunnen toevoegen. De belangstelling voor deze expositie was vorig jaar zo groot, dat
er dit jaar weer een nieuwe expositie hierover te zien is.
De openingstijden zijn: elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot
16.00 uur. Naast het bezichtigen van de tentoonstelling kunt u ook een kaarsje
branden voor de mensen in de Oekraïne.
De opbrengst van de vrijwillige bijdrage en de giften via de wijkkas kwamen samen op
een mooi bedrag van € 469,61
Wilt u ook een bijdrage doen voor de nood in de Oekraïne? Stort dan uw bijdrage op:
Wijkkas kerk Odoorn, bankrekening: NL 35 RABO 03 737 46 245.
Allen heel hartelijk bedankt voor jullie
steun.
Willem Mulder.
E-mail: willemmulder@xs4all.nl
Tel: 06-48717475
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ORINGER BAND ‘EVERY NIGHT’ OPGERICHT
Bij aankomst bij onze super werd ik recentelijk blij verrast door gitaarmuziek. Life wel
te verstaan. Op de hoek stond een groepje leerlingen van De Weiert om een paar
jongens heen. Eén daarvan was een zanger die zichzelf begeleidde op gitaar.
Na afloop van het nummer heb ik me voorgesteld en gevraagd naar het hoe en wat en
of ze het eventueel leuk zouden vinden in Oes Dörp te komen “en kennen jullie Oes
Dörp wel?” Jazeker! was de reactie.
Het bleek dat Chris, Ben, Dylan en Mads uit groep 7, net voor de meivakantie in
vergadering bij Mads thuis, hebben besloten een band op te richten.
Ze speelden deze dag bij de Coop omdat ze graag geld willen verdienen voor
instrumenten en apparatuur. Dylan heeft drumles en inmiddels een eigen drumstel.
Chris heeft gitaarles, een eigen gitaar en is de leadzanger. Beiden hebben pas sinds
een maand of 8 les. Dat zou je niet zeggen; het gitaarspel klonk al redelijk ervaren.
Knap! Naar het geluid van de drummer ben ik wel benieuwd, maar zo’n set zet je
uiteraard niet zomaar even op de stoep.
Het is de bedoeling dat Ben straks de verlichting doet en Mads de techniek. Wellicht is
daarnaast voor beiden ook een muzikale rol weggelegd. Ze zullen eerst als coverband
spelen en willen later zelf liedjes gaan schrijven. Chris wordt leadzanger en Ben zong
tijdens dit optreden bescheiden mee. Dat klonk zeker niet verkeerd.
Ben kwam daarnaast over als een goede woordvoerder. Hij lichtte toe dat ze in
vergadering hebben besproken dat ze zich eerst willen ontwikkelen en dan op
YouTube muziekfilmpjes plaatsen. De naam die ze voor hun band hebben gekozen is
Every Night.
Het moest wel een Engelse naam zijn.
Ze gaan eerst als coverband van start en
willen daarna zelf gaan schrijven. De songs
worden zowel in het Nederlands als in het
Engels gezongen en later willen ze op het
oude SIVO-terrein gaan optreden. Dat is
mooi nieuws jongens!
Mads was deze dag helaas verhinderd en
staat daarom niet op de foto.
Wie weet op de volgende foto wel als er
weer nieuws is van deze nieuwe
muziekgroep.
We wachten in spanning af en wensen de
band veel succes!
Conny van der Bent-Rengers
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OPENING PAASBERGENCAMPING ‘DE BOSRAND’
Samen met redactiegenoot Egbert toog ik naar de
Paasbergen, naar Paasbergencamping De Bosrand om
precies te zijn. Zo heet het en daar is het; handig want zo
is het voor iedereen eenvoudig te vinden.
Het werd vrijdag 10 juni officieel geopend.
We spraken met Suzanne Broeksema van de Paasbergen
en zij vertelde dat het idee voor de camping is geboren bij
de dagbesteding. Egbert wilde overigens van haar weten:
hoop je dat er campingliefdes ontstaan? “Nou wie weet”
lachte ze “we hebben altijd hoop!”
Bij de dagbesteding kwam het volgende ter sprake.
De bewoners zien - en dat is logisch - elk jaar de medewerkers op vakantie gaan,
maar er zijn heel wat bewoners die dat niet kunnen. En zo ontstond het idee om een
eigen camping te maken en ging een werkgroep aan de slag. Medewerkster Anja zette
vervolgens 2 mooie retro tenten neer. Zet daar een paar tafeltjes en stoeltjes bij, een
kan koffie met toebehoren en je hebt al iets. Toch ontstond al vlot het idee dit plan uit
te bouwen. Mede vanwege de enthousiaste reacties van de bewoners, personeel maar
ook van familieleden. En zo huurt men er nu een tent van Bart Steenge bij.
Die beschut tegen minder prettige weersomstandigheden en da’s fijn voor
bescherming. De kleine tenten staan er meer voor de show, maar het effect is wel dat
je een camping-idee in het klein krijgt. Tel daarbij het zicht op de bosrand en de
fluitende vogels op, dan waan je je werkelijk een dag(deel) op vakantie.
De bewoners kunnen hier ook eten en bijvoorbeeld met hun familie de verjaardag
vieren of een campingspel zoals jeu-de-boules spelen. Uiteraard zijn ook
mantelzorgers hier welkom om met hun familie te komen eten, maar net zo goed
mensen van bijvoorbeeld De Holdert.
Er zijn onder andere bbq- en picknick-arrangementen af te spreken tegen dagtarief.
Men kan voor informatie en prijzen contact met de Paasbergen opnemen. Wel graag
van tevoren reserveren!
Suzanne gaat er bijvoorbeeld heen met de hobbyclub, zodat mensen vanuit andere
groepen elkaar ook kunnen ontmoeten. De wekelijkse vrijdagmiddagborrel wordt hier
eveneens gehouden.
Leuke bijkomstigheid is dat ook voorbijgangers een praatje komen maken. De reacties
zijn zeer positief, dus we gaan zeker door, aldus Suzanne.
Daarna vertelde Gerrie Hamberg, unitmanager van de Paasbergen, in haar
openingstoespraak over het ontstaan: bewoners waren het al snel eens over een eigen
camping. Samen met de cliëntenraad namen de bewoners meneer Snoeijing en
mevrouw Juffer de schone taak op zich dit te realiseren.
En vervolgde Gerrie “je kunt hier ook eten en je hebt wat proat, want alleen kun je niet
veel doen. Samen wel.”
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Vlak voor de openingshandeling vraagt Gerrie aan de bewoners uit de werkgroep of er
nog wensen zijn. De heer Snoeiijng hoopt op een mooie zomer. Mevrouw Juffer mist
een toilet. Maar daar moet je op een camping nu eenmaal voor lopen.
Voor het verrichten van deze officiële opening, vervolgde Gerrie, kon Koningin Maxima
helaas niet komen en de Raad van Bestuur was ook niet in de gelegenheid. Daarom
werd de officiële opening in aanwezigheid van de cliëntenraad, verricht door de heer
Snoeijing en mevrouw Juffer. Zij sloten met een touw met kleurige linten de toegang af
en die werd door Gerrie plechtig doorgeknipt, waarmee de camping officieel geopend
werd verklaard. Dit onder enthousiast applaus van de grote groep bewoners en
andere aanwezigen
Op de vraag aan beide dames of de camping zo compleet is, of dat er nog wensen
zijn. Het bleek dat die er zijn. Dus beste lezers (inwoners, Gemeente Borger-Odoorn),
als u bij een van deze zaken denkt ’dat heb ik of dat kan ik’, meld u dan graag bij de
Paasbergen.
Een hele grote wens is een watertappunt. Nu sjouwt men met jerrycans water, maar
makkelijker (en wel zo veilig in bepaalde situaties) zou een aansluiting op het terrein
zelf zijn.
Daarnaast zou men graag stevig tuinmeubilair, bloembakken voor aan het nieuwe hek
en feestverlichting voor buiten zien. Voor de gezellige aankleding zou een windscherm
en misschien een hangmat ook leuk zijn. En - nu we toch bezig zijn - mocht er nog een
stratenmaker zijn die nog wat klinkers heeft om aan de rand van de camping een nette
doch bescheiden inrit te maken, dan houdt men zich aanbevolen.
Samengevat: het was een gezellig en goed bezocht openingsfeest op de
Paasbergencamping ‘De Bosrand’.
Conny van der Bent-Rengers
(eigen foto’s)
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ONDERTUSSEN BIJ ODO
Pleinconcert en Open Repetitie 7 juni geslaagd
Het openluchtoptreden van ODO op het plein van Odoorn
was een succes. Het publiek kon genieten van vlotte,
herkenbare nummers van Ray Charles, Abba, Queen,
The Eagles en nog veel meer. De wind was wat enthousiast
aanwezig maar de muzikanten lieten zich daar niet door van
de wijs brengen.
Dit concert gemist? Kom dan naar Poolshoogte op 10 juli, dan geeft ODO weer een
openluchtconcert.
De Open repetitie op 7 juni is ook goed
bezocht. De AMV-groep van muziekdocent
Ingrid van der Klei was aanwezig om het
orkest in actie te zien. De kinderen
hebben afgelopen schooljaar kennis
gemaakt met muziek, notenschrift, de
blokfluit, ritmes in muziek en dans.
Nu staan ze voor de keuze van een ‘echt’
instrument.
Tijdens deze Open Repetitie kregen ze
de kans instrumenten te horen, zien en
bespelen. De kinderen mochten zelfs even
met percussie instrumentjes meespelen met het harmonieorkest, onder leiding van
dirigent Wim Stalman, wat ze keurig en vol overgave deden. Goed gedaan iedereen
en succes met de volgende stap!
Concert Poolshoogte zondagmiddag 10 juli
Als afsluiting van het muzikale jaar geeft ODO weer een openluchtconcert. Dit jaar zal
dat bij Poolshoogte zijn in de Boswachterij Odoorn. Een prachtige plek met een fijn
terras waar u onder het genot van een drankje kunt luisteren naar de harmonie.
Het repertoire bestaat uit populaire muziek met veel herkenbare stukken dus een
gegarandeerd gezellige middag. We adviseren zelf een stoeltje mee te nemen, bij
goed weer is het terras drukbezocht en stoelen schaars. Bij regen zal het concert niet
doorgaan en treffen we elkaar wellicht bij een concert later in het jaar.
Locatie: Terras Restaurant Poolshoogte, Boswachter Meelkerlaan 5, Odoorn
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis
Iedereen alvast hele fijne zomer(vakantie) gewenst!
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BENEFIETCONCERT IN DE ORINGER KERK
Op zondag 22 mei jl. hebben het dameskoor The Decibelles en het popkoor
Pop Oet Ies een benefietconcert voor Oekraïne gegeven. In samenwerking met de
Stichting Oringer Kerk en Cultuur was het een geslaagde middag met vele
enthousiaste reacties van het publiek.
Het concert bracht een mooi bedrag van € 685,- bijeen, bestaande uit de entree,
consumptieverkoop en vrije giften. De volledige opbrengst is gedoneerd aan
Giro555, ‘Samen in actie voor Oekraïne’. Namens de organisatie en beide koren:
hartelijk dank aan allen die bij dit concert aanwezig waren.
The Decibelles werden deze middag gedirigeerd door Anja Warmink en Pop Oet Ies
door Henriëtte de Groot. Hoewel ze hun ‘roots’ respectievelijk in Exloo en Ees hebben
liggen, repeteren beide koren in Odoorn.
Lijkt het je ook leuk om bij een koor te zingen? Beide koren verwelkomen graag
nieuwe leden, dus kom gerust eens langs tijdens een repetitieavond.
Jan Kamping
Voorzitter Pop Oet Ies
(eigen foto)
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KERKUIL IN ODOORN
Vorig jaar had ik al het plan opgevat om met Jannes
Santing, van de Kerkuilenwerkgroep Drenthe, mee te
gaan om uilskuikens te gaan ringen. De betreffende
uilenkast hangt sinds een jaar of 15 bij de familie
De Jong in Odoorn (Jannes spreekt consequent over
Oring). De afspraken waren gemaakt en we wierpen
een blik in de kast: helaas, de vogel was gevlogen !
Dus te lang gewacht.
We dachten van volgend jaar meer geluk, want
kerkuilen zijn erg honkvast. Jan Reinier belde mij
recent en vertelde dat de “uilenman” om negen uur
’s ochtends zou komen ringen. We waren allemaal
keurig op tijd, en bij de inspectie bleek dat ook de uilen
zich keurig aan de afspraak hadden gehouden.
Er zaten drie kuikens in de kast. De kast werd
vakkundig afgedekt en de kuikens werden in een
boodschappentas gestopt en mee naar beneden genomen. Hier werden de vleugels
gemeten, de kuikens werden gewogen. Drie zo op het oog gezonde kuikens. Via een
tabel kon Jannes zien dat het oudste kuiken ongeveer 46 dagen oud was, en het
jongste kuiken 38 dagen. Nadat ze waren geringd en even geposeerd hadden voor uw
verslaggever werden ze weer met de boodschappentas naar huis gebracht.
Van pa en ma kerkuil al die tijd niets gezien. Deze huizen in een schuur elders op het
erf, en worden regelmatig ’s avonds al vliegend waargenomen Jannes beheert
ongeveer 70 kerkuilenkasten in Borger en de oude gemeent Oring. Ongeveer de helft
van deze kasten is bewoond. Jannes woont zelf in Exloo (Exel) en is o.a. ook lid van
de werkgroep roofvogels Nederland.Op de site van Oes Dörp ziet u nog meer foto’s en
een filmpje met het kenmerkende sissende geluid van de jongen.
Na het werk nog even met de familie de Jong een
kopje koffie / thee gedronken. Na dankzegging voor
de gastvrijheid ging ik met Jannes nog mee naar
Schoonoord, om bij Staatsbosbeheer nog een nest
kuikens te ringen. Hier bleek één ouder op en één
ouder in de kast te zitten, samen met de drie kuikens.
De ouders vlogen weg, en ik zag voor het eerst bij
daglicht een kerkuil vliegen. Een imposant gezicht.
Ik vond dit allemaal erg interessant, en de verhalen
van Jannes maakten het helemaal af.
Voor meerdere foto’s kijk op de website van
Oes Dorp
Jan Kees Krediet
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BOEKBESPREKING
Jij mag alles zijn, Griet op de Beeck, uitgeverij Prometheus, met tekeningen van
Linda Faas, 2021
Griet op de Beeck kennen we van boeken voor volwassenen. Als Griet geïnterviewd
wordt, vertelt ze vaak hoeveel moed ze heeft moeten verzamelen om schrijver te
durven zijn. Als je op haar website kijkt, dan is de eerste zin: ‘uw leven is van u.’
En zo is de rode draad in haar werk onmiskenbaar: durf te zijn wie je bent. Maar, dat is
niet altijd makkelijk. Dat gaat met vallen en opstaan. Het kan ook zijn dat je zo nu en
dan extra begeleiding of steun nodig hebt.
In haar eerste jeugdboek leven we mee met Lexi, negen jaar en tweelingzus van
Amos, die overleed toen hij 11 maanden oud was. De moeder van Lexi kan niet goed
leven met dat verdriet, en Lexi probeert van alles om goed voor haar te zorgen. Vader
werkt en is uitermate bezorgd om de situatie thuis. Lexi kan haar verhaal het beste
kwijt bij Aap, haar kat.
Als moeder uiteindelijk voor langere tijd wordt opgenomen, zou Lexi het liefst tijdelijk
bij haar oma en opa willen wonen. Haar oma die spreuken meegeeft als: ‘je kunt alles,
als je maar in jezelf gelooft’. Maar dat kan helaas niet doordat opa ook veel zorg
vraagt; Lexi kan wel terecht bij (de voor haar onbekende) tante Arizona, een veel
oudere zus van haar vader. Een tante die veel heeft meegemaakt, zo zegt haar vader.
Met de spreuk van oma in haar hoofd en hart, en zonder Aap, moet ze het zien te
rooien. En dat doet ze; ze krijgt het voor elkaar dat tante een tipje van haar
verdrietsluier optilt, en door het sluiten van vriendschap met de buurvrouw komt
Lexi erachter dat tante haar zoon en kleinkinderen niet meer ziet door verkeerde
beeldvorming en misverstanden. En daar gaat Lexi mee aan de slag, zodat er weer
contact ontstaat. Als ze ziet hoe blij tante Arizona daarmee is, krijgt ze een idee: ze
gaat haar moeder ook teruggeven wat zíj is kwijt geraakt.
En zo stapt Lexi op een dag, na een zorgvuldige voorbereiding, stiekem op de trein
naar haar moeder. Haar haar heeft ze kort geknipt, en ze draagt jongenskleren: ze
gaat haar moeder Amos teruggeven. Ontroerend zoals dit stuk beschreven wordt; het
oprechte geloof van Lexi dat het dan weer goedkomt, en moeder die eindelijk beseft
wat ze nog wél heeft: een dochter die leeft. Als Lexi die avond samen met haar vader
naar huis rijdt, zegt Lexi hoe moeilijk ze alles voor haar moeder vindt….en na een
tijdje zegt ze: ‘en voor mij’….
Zo heeft Lexi in deze zomervakantie ontdekt dat ze er mag zijn en mag zeggen wat ze
voelt. Op de radio zingt haar lievelingslied: I’m still standing – ik ben er nog, denkt ze,
en ik ben sterk. Meestal, soms ben ik iets anders, en dat is ook goed.
Een boek met prachtig taalgebruik en zachte, indringende tekeningen van Linda Faas.
Over de kwetsbare eigenheid en kracht van kinderen en wat volwassenen daarvan
kunnen leren.
Helene Westerik & Florien van Heest
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OPENING NIEUWE BIBLIOTHEEK ODOORN
In een eerder nummer hebben we al iets gemeld over de
verhuizing van de bibliotheek naar het voormalige hotel
De Stee. Op zaterdag 18 juni was het zo ver, de nieuwe
vestiging van de bieb werd geopend. De “oude”
burgemeester en de jeugd burgemeester, Sterre de Jong (hier uit Odoorn), verrichten
de officiële opening.
Het personeel en een aantal officials
was daarvoor door onze plaatselijke
bolderkar vervoerd van de oude locatie
aan de Langhieten naar de hoek
Hoofdweg/Torenweg. Onder flinke
belangstelling werd deze serieuze
handeling uitgevoerd, natuurlijk na het
uitspreken van warme woorden door
meerdere sprekers. Ik ga u dat allemaal
besparen, niet omdat ze onbelangrijk
waren, maar meer omdat ik niet veel
ruimte voor tekst heb. De foto ’s zijn wat
mijn betreft veel leuker.
Het is wel van belang om de partijen te
noemen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze
aanwinst voor het dorp. Dan gaat het
om, in volstrekt willekeurige volgorde; Cosis, de Oringermarke, de gemeente
Borger-Odoorn, de heer Timmermans, Dorpsbelangen en Biblionet Drenthe.
De bieb is natuurlijk niet alleen een uitstalling van boeken, het gaat om veel meer.
Het is de bedoeling dat onze bieb een woonkamer van het dorp wordt, inclusief
gezelligheid, verzorgd door de medewerkers van Cosis. Het gebouw houdt ook de
functie van Dorpshuis, Dorpsbelangen gaat het gebruiken als zijn “vergadercentrum”.
Men zoekt nog een goede naam voor het geheel, u heeft daarvoor recent een klein
formulier in de bus ontvangen. Leef u uit in uw creativiteit!!
Theo Zondag
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Woning kampbeheerder Vlintenholt ca.1960
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