34e jaargang no. 9
Mei 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 maandag 6 juni is er om 14.00 uur een bijzondere bijeenkomst rondom
Pinksteren. Voor meer informatie, zie elders in deze dorpskrant.
AGENDA
18 juni

11:00 uur

feestelijke opening bibliotheek

6 oktober

20:00 uur

algemene ledenvergadering Dorpsbelangen. Nadere
informatie volgt.

AFVALKALENDER 2022 mei/juni
24 mei gft, 31 mei plastic, 7 juni restafval, 14 juni gft, 21 juni plastic, 28 juni restafval
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VAN DE REDACTIE
Dit jaar kon er weer gezamenlijk worden deelgenomen aan dodenherdenking op 4 mei.
Hiervan een klein fotoverslag en een gedicht. En er kon weer feest gevierd worden op
5 mei, bevrijdingsdag. Dit laatste werd voor mij wel overschaduwd door de oorlog in
Oekraïne. Wat een verschrikking en wat voelt het machteloos.
Leuker om te vermelden is dat u in dit meinummer een nieuwe rubriek aantreft: In het
voetlicht. Hierin komen inwoners van Odoorn aan het woord, die we ergens op straat
of voor een winkel een aantal vragen voorleggen. De spits wordt afgebeten door
Johnny. Ook informatie over verhuizing van de bibliotheek en een interview met
bibliothecaresse Gea Uil.
Verder zijn we aan het brainstormen over onze 35ste jaargang die in september start.
We hopen dat we dan weer een mooie nieuwe omslag zullen hebben (zie ook de
oproep in het aprilnummer). In het juninummer leest u meer over onze plannen om
deze mijlpaal te vieren, onder andere met een Oringer kookboek.
Voor nu weer veel leesplezier toegewenst.
Anke van den Honert
_____________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 22 juni 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 12 juni 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:
2 mei, Marijn René Zwiers, zoon van Aron en Janieck

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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SPEKLAPPENTUIN
Op zonovergoten zomerse zaterdagen verbeeld ik mij wel eens dat er in onze tuin een
geluid opsteekt als van stemmen; een zacht, geanimeerd geroezemoes in diverse
talen. Ook meen ik dan duidelijk de geur van geroosterd vlees te bespeuren, ten teken
dat de barbecue aanstaat. Deze gewaarwording is zo suggestief dat ik zelfs meen te
ruiken hoe er een serie speklappen dreigt aan te fikken, volgens de klassieke
bereidingswijze zwart van buiten, rauw van binnen. Maar ja, ik zei het al, het is slechts
verbeelding.
Het zijn momenten waarop mijn gedachten met mij op de loop gaan, terug naar de tijd
van het internationaal volksdansfestival in Odoorn. Wij hadden als gastgezinnen bij
ons in de buurt (en daarbuiten) een soort van eetclub, waarbij we samen met onze
buitenlandse gasten elke dag de maaltijd deelden, in steeds weer een andere tuin.
Dat was niet alleen reuze gezellig, het voorkwam ook dat je met je eigen gasten op
zeker moment uitgepraat raakte en er een ongemakkelijke stilte over de dis viel.
Op de afsluitende zaterdag zat het hele circus aan het eind van de middag bij ons in
de tuin, aangevuld nog met familie, vrienden en vage kennissen, allemaal uitgebreid
aan de bbq en aan het bier. Zodat ten langen leste een ieder voldaan en een tikje
giechelig onze tuin verliet, na weer zo’n prachtmiddag onder de lachende zon.
Deze traditie heeft ik denk wel twintig jaar stand gehouden. Nu kun je er alleen nog
maar wat over dagdromen, met een spijtige drup aan de neus, over die mooie tijden
van weleer. ‘O kassian, het is voorbij’, om met Wieteke van Dort te spreken, over de
teloorgang van Indië.
In die jaren waren de vleesvervangers nog niet erg in trek, niet bij ons en zeker ook
niet bij de buitenlandse gasten. Tegenwoordig is vegan food hartstikke hip, dit tot
ergernis van een vage kennis van mij, een cum laude afgestudeerde carnivoor.
,,We zijn toch geen bende konijnen met mekaar”, foeterde hij. In de loop der jaren
hebben we gasten uit de hele wereld in de tuin gehad en voor menigeen waren
speklap, hamburger en schouderkarbo niet aan te slepen. Het zijn nieuwe tijden en
niet per se slechter, helemaal niet zelfs, maar voor mij komen ze te laat: een beetje
vegan wil ik best zijn, is ook wel spannend zelfs, maar de herinnering aan de
speklappentuin is mij voorlopig nog te dierbaar.
Jan Wierenga
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IN HET VOETLICHT, Johnny Bosma
1. Wie is Johnny?
Johnny woont aan de Korenbloemstraat 9 samen met Wienie. Hij is geboren op
7 november 1937 in Eelde. Twee maanden na de geboorte is het gezin verhuisd naar
Onnen, In Haren heeft hij de lagere school doorlopen en in alle klassen is hij
onvoorwaardelijk overgegaan. De Duitsers hadden namelijk de school bezet en
daardoor konden er geen lessen worden gegeven. Na de lagere school is hij naar de
ambachtsschool gegaan in Groningen. In zijn jongere jaren heeft Johnny ook nog een
week in een klooster vertoefd, niet omdat hij iets had uitgehaald maar hij wou het
ervaren. In 1952 is het gezin verhuisd naar Valthe; vader Bosma had daar een bedrijf
opgestart, bij de ouderen onder ons bekend als Bosma touringcar bedrijf. Van1956 tot
1958 heeft Johnny de militaire dienstplicht vervuld. Na de dienstplicht is hij gaan
werken bij zijn vader in het bedrijf. In Valthe zijn er ook drie kinderen geboren en die
kinderen hebben weer gezorgd voor 6 kleinkinderen en twee achterklein kinderen; een
rijk bezit.
2. Wat houdt u bezig overdag?
Tuinieren en als de het werk gedaan is, dan lekker genieten in de tuin samen met
Wienie. Fietsen is ook een grote hobby, kleine tochtjes, maar ook meerdaagse
tochten door heel Europa; dat mocht Johnny ook graag doen. Zo is hij heel Europa
door gefietst, wel zonder ondersteuning natuurlijk. Verder doet Johnny
vrijwilligerswerk. Dorpshuis Valthe en het evenement “In Het Gras” doen een beroep
op Johnny. En bij de kerstmarkt in Odoorn helpt hij ook graag, maar door Corona is dat
er nog niet van gekomen .
3. Wat is uw grootste passie?
Fietsen
4. Wie zou u nog graag eens willen ontmoeten?
Johnny zou graag nog eens zijn dienstmaten willen ontmoeten Met eentje heeft hij nog
wel eens contact;, hij weet niet of de andere dienstmaten nog wel leven.
5. Wat is het mooiste moment van uw leven?
De geboorte van de kinderen en al meer dan 60 jaar lief en leed gedeeld met zijn
Wienie.
6. Wat was het dieptepunt tot nu toe?
Het overlijden van geliefde familie leden op te jonge leeftijden.

7. Wat is uw favoriete vakantie bestemming?
Zwitserland, natuurlijk op de fiets, maar ook met de auto, we verblijven dan in een
huisje van een vriend, in een mooi bergdorpje Iserables boven in de bergen.
8. Wat vindt u het mooist aan Odoorn?
Het dorp op zich is mooi, groen en ruimtelijk opgezet.
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9. Wat vindt u het minst mooi aan Odoorn?
Johnny mist een beetje het wij gevoel. Het is teveel ieder voor zich en dat waren ze
niet gewend in Valthe. Johnny geeft wel aan dat ze natuurlijk ook ouder zijn geworden
en dat dat ook wel een rol speelt .
10. Wat is uw favoriete film?
Johnny kijkt geen films; quiz en amusement daar kijkt hij liever naar.
11. Wat wilde u graag worden toen u nog klein was?
Net als andere kleine jongens wilde ik piloot worden natuurlijk.
12. Wat zou u anders doen als u terugkijkt?
Als ik het over mocht doen, was ik tegelzetter geworden. Op latere leeftijd heb ik nog
heel wat ruimtes betegeld bij onszelf en ook bij vrienden, leuk werk. Verder is Johnny
tevreden met wat hij heeft bereikt, ze zijn nog samen en ze hebben een goed leven.
13. De dorpskrant Oes Dorp, wat vindt u daarvan en zijn er nog verbeterpunten?
Johnny vindt het een leuk krantje en heeft geen aanmerkingen.
14. Hebt u een mening over het koningshuis?
Laten we blij zijn met ons koningshuis, kijkend naar andere landen waar dictators aan
de macht zijn.
15. Heeft u nog een tip of levensles voor onze lezers?
Blijf gezond, wees lief voor elkaar en waar nodig, sta voor mekaar klaar, naober plicht.

Tot slot: een leuke anekdote, dat wou Johnny nog even kwijt. Wanneer u last hebt van
molshopen, kijk wel of ze echt zijn. Johnny wil nog weleens nep molshopen maken bij
u in de tuin. Zo heeft hij de buurvrouw in Valthe ook eens te pakken gehad. Daar
hebben ze nog lang over gesproken en veel lol om gehad in Valthe.
Johnny bedankt voor het interview

Egbert Tingen
(eigen foto)
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ORINGER WEEKEND WEER TERUG
Na 2 jaar van afwezigheid in verband met de corona
pandemie lijkt het erop dat dit jaar het Oringer
Weekend weer door kan gaan! De eerste
vergaderingen zijn inmiddels geweest en iedereen
is weer enthousiast om een prachtig weekend neer
te gaan zetten. De club van organisatoren is
uitgebreid met 3 nieuwe leden, namelijk
Jorn Eleveld, Iris Fluks en Anouk Hooiveld.
We zijn hier erg blij mee!
In grote lijnen zal het weekend er als volgt uit gaan zien:
Op de vrijdag avond organiseren we een grote pubquiz in de tent. De vorige keren
waren de reacties hierop erg goed en deden er veel teams mee. Het leuke van een
pubquiz is dat iedereen er aan mee kan doen en het garant staat voor een gezellige
avond. Na de pubquiz is er tijd om nog even gezellig met elkaar na te borrelen.
De zaterdagmiddag staat weer in het teken van de Oringer Landgames waarin de
verschillende teams door middel van diverse spellen strijden om de welbekende
wisselbeker. Nieuw dit jaar is dat de minimale leeftijd om mee te doen is verlaagd
naar 14 jaar.
Op de zaterdag avond zal de feestband Da Vinci de tent op z’n kop zetten. Je zult je
geen moment vervelen... Een prettig afgestemd repertoire, 5 -stemmige zang
en wisseling van instrumenten laten het podium tot leven komen! Rock, pop,
disco, dance classics, Latin, Nederlandstalige meebrullers, Happy Hardcore,
Trance en een akoestische set, Da Vinci heeft ze allemaal paraat... Zoals jullie
van ons gewend zijn is de entree hiervoor gratis. De zondag staat in ieder geval in
het teken van de Biking en kinderactiviteiten. De overige invulling voor deze
dag is nog niet rond, maar hier zal nog het een en ander bij komen. Ook is er
deze middag weer live muziek.
Het Oringer weekend draait geheel op vrijwilligers en deze hebben we dan ook
heel hard nodig. Heel veel mensen helpen ieder jaar al om het weekend tot
een groot succes te brengen, maar er zijn vast mensen die nog nooit geholpen
hebben en dit wel graag willen doen. We zijn op zoek naar vrijwilligers voor
allerlei zaken. Van mensen die helpen met opbouw en hand en span diensten
verrichten tot vrijwilligers in de horeca, van scheidsrechters voor de Oringer
Landgames tot verkeersregelaars. Voor iedereen die graag iets wil doen
hebben we wel wat.
Wil je graag (weer) helpen? Meld je dan aan via oringerweekend@gmail.com
Vermeld er dan ook direct even bij waar je interesse ligt.
Het Oringer Weekend vindt dit jaar plaats op 9 tot en met 11 september. Deze
datum kun je dus vast in de agenda zetten! Volg ons op Facebook en
Instagram om op de hoogte te blijven van het laatste nieuw.
Bestuur Oringer Weekend
6

PAASNETJE
Dat het paasvuur weer een succes was dit jaar, hebben jullie al kunnen lezen in de
vorige dorpskrant. Maar wat liepen er ook veel blije kinderen rond, die een paasnetje
met wat lekkers hebben gekregen.
Wat zou het mooi zijn als we dit volgend jaar weer kunnen
doen, dit kan alleen als wij de paasnetjes weer terugkrijgen.
Daarom staat er bij Schippers supermarkt en op school
(obs De Weiert) een doos waar je de netjes in kunt doen.
Dan kunnen wij er voor zorgen dat de netjes volgende jaar
weer gevuld worden.
Bedankt alvast voor de moeite!
Heleen Fluks

________________________________________________________________
HEJ ‘T AL HEURD…
Dat de boeken in de neie bibliotheek niet langer óp de plaank komt te staon, maor
hangen gaot an de bovenliggende plaank? Je kunt dit zien op de foto.
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HALLO IK BEN ROMY VOS-MOOIJ
Graag wil ik mijn praktijk aan u voorstellen.
de Lelie & de Roos is een praktijk voor
relatiecoaching en natuurgeneeskunde.
U kunt in mijn praktijk terecht voor:

-Aromatherapie,
-Bach bloesemtherapie,
-Celzouten therapie,
-Dieren natuurgeneeskunde,
-Relatiecoaching
Relatiecoaching
Relatiecoaching ligt mij na aan het hart, ik zet mij graag in om stellen te helpen met het
zo gelukkig mogelijk inrichten van hun leven samen. Het is een prachtig moment als
mensen besluiten samen als stel van start te gaan en het is zo verdrietig als door
miscommunicatie en het niet vervullen van elkaars relationele basisbehoeften, men
uiteindelijk de liefde voelt verdwijnen en uit elkaar wil gaan. Ik heb in mijn opleiding
geleerd wat er nodig is om binnen een relatie te kunnen blijven liefhebben en de
intimiteit te kunnen laten groeien. Het is nooit te laat om samen te kijken naar wat er
kan veranderen waardoor er weer verbinding ontstaat.
Natuurgeneeskundig consult
Een natuurgeneeskundige sessie bestaat er uit dat wij samen gaan kijken wat er nodig
is om weer emotioneel/geestelijk/ lichamelijk beter te gaan functioneren. Ik gebruik
spiertesten om dingen aan het lichaam uit te vragen. Ook kijk ik naar
gezichtskenmerken en luister ik naar wat u aangeeft. De remedies, oliën en celzouten
ondersteunen het proces en geven een plaatje weer van wat er aan de hand is en wat
aandacht behoeft.
Vaak is het nodig dat de effecten van de sessie verlengt wordt door het meegeven
van:
-Een flesje met remedies
-Een geurinhalator met de essentiële oliën die in de sessie zijn gebruikt
-Een advies voor het gaan gebruiken van één of meerdere celzouten
Dieren natuurgeneeskunde
Niet alleen mensen hebben een verhaal te vertellen, ook dieren kunnen tegen dingen
aanlopen waardoor ze last krijgen van stress. Dit kan zich op verschillende manieren
uiten. Als u met uw dier bij de dierenarts bent geweest en er is medisch niets aan de
hand, dan kan een natuurgeneeskundige sessie inzicht geven en ondersteuning
bieden. Ook bij dieren werk ik met aromatherapie, Bach bloesemremedies en
celzouten. Dieren zijn heel intuïtief en weten vaak wat ze nodig hebben. Ik ben dol op
dieren en daarom vind ik het een plezier om met hen te werken.
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Op mijn website: www.delelie-en-deroos.nl vindt uw meer
informatie over de praktijk. U kunt ook telefonisch contact met
mij opnemen op telefoonnummer 06 38 50 96 82.
Romy Vos- Mooij.
Graag tot ziens in de praktijk!
Aangesloten bij de BATC
_____________________________________________________________________
HULP VOOR HUISHOUDENS IN GEMEENTE BORGER ODOORN
MET FINANCIËLE PROBLEMEN DOOR HOGE ENERGIEPRIJZEN
De energierekening is voor mensen met een laag inkomen steeds moeilijker te
betalen. De overheid komt deze huishoudens tegemoet met een energietoeslag.
De VoorzieningenWijzer helpt inwoners om de hulp te krijgen waar ze recht op
hebben. Via Datgeldtvoormij.nl vinden mensen makkelijk de voorwaarden van de
energietoeslag binnen hun gemeente. Bovendien wordt via een gratis adviesgesprek
inzichtelijk voor welke overige toeslagen en regelingen inwoners in aanmerking komen.
Huishoudens hebben al gauw € 500,- per jaar meer te besteden. Voor veel
huishoudens is de prijsstijging voelbaar in de portemonnee, maar de
stijgingen treffen mensen met een laag inkomen het hardst. Ruim een half miljoen
huishoudens in Nederland heeft te maken met energiearmoede. Zij hebben
onvoldoende buffers om de extra kosten op te vangen. Een van de maatregelen die de
gemeente biedt is €800,- energietoeslag.
Martijn Boer, initiatiefnemer van De Voorzieningenwijzer vertelt: “Energiearmoede is
een groot probleem. In Nederland is er een groot vangnet voor mensen met een laag
inkomen. Maar veel mensen lopen in de praktijk vast om de regelingen te vinden die zij
nodig hebben. De VoorzieningenWijzer helpt bij het vinden en aanvragen van
regelingen, dat geldt ook voor de energietoeslag.” Via Datgeldtvoormij.nl vinden
mensen een overzicht van de voorwaarden en de wijze waarop de toeslag
aangevraagd kan worden.
Gratis in gesprek met een adviseur in gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Borger-Odoorn biedt inwoners met een laag inkomen een gratis
adviesgesprek met een adviseur van De VoorzieningenWijzer. Samen kijken ze welke
toeslagen en/of regelingen nog meer voor hen van toepassing zijn. Boer vertelt:
“Voor mensen is het fijn om in gesprek te gaan met een professional om te kijken waar
je precies recht op hebt en hulp te krijgen bij het aanvragen daarvan. Een gesprek
levert huishoudens gemiddeld €500,- netto per jaar op. Door de hoge inflatie is het
belangrijker dan ooit dat mensen op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben.
” Als onderdeel van het gesprek met de adviseur komt ook het thema energie aan bod.
“De adviseurs onderzoeken of je recht hebt op energietoeslag. Ook kijken ze of je
mogelijk nog recht hebt op lokale regelingen of andere toeslagen.” vervolgt Boer.
Inwoners kunnen zich aanmelden via Datgeldtvoormij.nl.
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4 MEI 2022
Op 4 mei was er weer een Dodenherdenking zoals we dat gewend waren.
Met de stille tocht; de twee minuten stilte en het bloemenleggen bij het monument een
bijeenkomst in de kerk.
Daar klonk onder meer dit gedicht: Krijgszuchtige tijd van Marieke Lucas Rijneveld:
Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter
op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en wij allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid
je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.
Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.

Helene Westerik
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(Foto’s Marcel Kuipers)

11

KUNST IN DE KERK
Al in 2020 wilden we met Pinksteren een bijeenkomst houden rondom kunst in de
kerk. Dat gaan we nu daadwerkelijk doen! Een aantal kunstenaars uit Odoorn e.o.
heeft werken gemaakt rondom het thema Verbindend Licht. Het resultaat daarvan is
vanaf 6 juni te zien in de Oringer Kerk. Elke woensdag en zaterdag te bezoeken van
14.00-16.00 uur. Op 2e Pinksterdag openen we de tentoonstelling met een speciale
bijeenkomst. Van 14.00-15.00 uur. Met de kunstenaars, Bertha de Lange en
Helene Weterik. Een bijeenkomst met een verhaal rondom Verbindend Licht,
en muziek. Daaraan voorafgaand is er vanaf 12.00 een informele lunch in de kerk.
Een ieder is daarbij van harte welkom.
Deze tentoonstelling Verbindend Licht zal t/m eind
juli te zien zijn, samen met de tentoonstelling van
de drukplaten van ds. van Lunzen.
Een tentoonstelling die vorig jaar een succes was,
en dit jaar met nieuwe drukplaten door
Marchinus Elting is aangevuld.

Helene Westerik
(eigen foto)

___________________________________________________________________
NOODHULP OEKRAINE
Het went al…bijna.., maar: hulp voor Oekraïne is onverminderd nodig. De Kerk van
Odoorn is verzamelpunt voor goederen die via een kerk in Hoogeveen naar de
Oekraïne gebracht worden. Daarom is de kerk elke woensdagmiddag open van
15.30-17.30 om goederen te brengen. Graag alleen maar de goederen te brengen die
gevraagd worden. Op dit moment is dat met name voedsel; in blik of pakken
(melk e.d.), babyvoeding, luiers, maandverband, incontinentiemateriaal, tandpasta en
tandenborstels, hygiënedoekjes etc.
Nadere info: Willem Mulder: 06-48717475.
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ONDERTUSSEN BIJ ODO
Open repetitie 7 juni
Zou je een harmonie-instrument willen
leren bespelen, of bespeel je die al en ben
je op zoek naar een orkest? Kom dan
kennismaken met onze vereniging. Er is
koffie, gelegenheid een instrument te
proberen en vragen te stellen.
Locatie: ’t Klankholt, Odoorn
Aanvang: 19.15 uur tot 20.00 uur
Aanmelden: op
www.muziekverenigingodo.nl
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 kan 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
____________________________________________________________________
MEDEDELINGEN VV O.S.R.
Hallo inwoners van Odoorn, even een mededeling van de volleybalclub:
Normaal houden we in juni altijd onze jaarlijkse OLD IEZER DAG, maar door de
veranderingen bij Geerts Warenhuis wordt deze dag nu in het najaar gehouden. Tot 1
september a.s. kan men nog altijd oude metalen brengen bij Geerts Warenhuis in
Exloo of op laten halen na afspraak. Na 1 september staat de oud ijzer kar op
Polweg 1 in Exloo, achter de boerderij . Daar kan men het dan ook brengen. Dus heb
je nu nog wat, bel 0591-549515 of mail naar info@volletybalODR.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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DRENTSE TALENTPRIJS CULTUUR
Via de media hoorde ik dat Okki
Poortvliet de Drentse Talentprijs
Cultuur heeft gewonnen met de film
”ijswee”. Een film die gaat over de
ijsvereniging van Odoorn.
Vele Oringers zullen de film vast al
gezien hebben. Was het niet in de kerk
van Odoorn dan misschien wel in het
Rensenpark waar de film enkele
maanden te zien was.
Okki Poortvliet was samen met
theatermaker David Westera uit
Coevorden en beeldend kunstenaar Tienke Zijlstra uit Meppel geselecteerd voor de
prijs. Het gebeurt toch niet elke dag dat een Oringer zo’n grote prijs wint. De Drentse
Talentprijs Cultuur is eerder al eens gewonnen door niemand minder dan
Harry Muskee en Daniel Lohues. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en haar
gebeld. Ze wilde gelijk meewerken en vertelde over haar creatieve reis.
Okki heeft de film gemaakt als
afstudeeropdracht van haar studie aan
Minerva. Er was een jaar lang geen les
en konden de studenten werken aan
hun project. In dat jaar heerste ook de
corona en kwam Okki terug naar
Odoorn. Ze mag graag hardlopen en zo
kwam ze al hardlopend langs de ijsbaan
en daar ontstond de inspiratie voor een
verhaal over de heimwee naar het ijs.
Erg actueel als we zien hoe het klimaat
toch verandert. Okki startte een
crowdfunding en al snel was er genoeg
budget voor het maken van een film.
Okki heeft genoten van alle
medewerking en passie van de Oringers
die met veel plezier meewerkte aan haar
film. Door echt met de Oringers te praten werd de film voor Okki heel persoonlijk.
Okki werkt niet alleen als filmmaker, maar ook als illustrator. Dat is zeker terug te zien
in de film, waar deze twee uitingsvormen samen komen.

14

Dat de film gewaardeerde werd is Okki wel duidelijk geworden. Bij de tentoonstelling
die bij de film was lag een boek klaar om wat in te schrijven. Er is erg veel in gebruik
van gemaakt waaruit wel blijkt dat ze de spijker op z’n kop geslagen heeft. IJswee is
zeker niet haar laatste film. Er zijn ook al vier korte documentaires op tv die zij
maakte in het kader van Docwerk. De 4 nieuwe films zijn al op NPO 2 extra
uitgezonden. Maar die zijn wel terug te zien op NPO Start. En ook te vinden op :
www.okkipoortvliet.com/films

Dat de film IJswee een succes is geworden is nu wel meer dan duidelijk.
Als afstudeeropdracht is ze in mei met deze film cum laude geslaagd met maar liefst
een 10!
En dan natuurlijk de Drentse Talentprijs Cultuur. In het juryrapport staat:
“De jury noemt haar werk esthetisch, kunstzinnig en vindt dat ze in haar film goede
vondsten heeft met enorme verbeeldingskracht. ‘Okki brengt een frisse wind en is
daarmee de meest bijzondere filmmaker van dit moment in Drenthe.’ de jury is van
mening dat de originele vorm van de film met tekeningen en animaties een grote
creativiteit laat zien. ‘Soms kan je trots zijn op iemand die je niet kent. Het is bijna
jaloersmakend dat ze zo jong al dit niveau
bereikt. We hopen dat ze de lat hoog blijft leggen
en probeert er daarna overheen te springen’
Okki wil ook graag benadrukt hebben dat ze erg
blij is met de medewerking, tips, verhalen en
fondsen van alle Oringers. Het was een warm
bad waar ze in terecht kwam en mede door deze
medewerking is alles zo goed gelukt.

Bert van der Lit
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RARA WAT IS DIT?
Rara wat is het
Deze keer wist iemand wat voor
voorwerp ik bedoelde.
Frank Sturkenboom had het bij het
rechte eind toen hij ons mailde:
Het zijn twee delen van de slinger van
een krik. Het wordt gebruikt om een wiel
van de auto te verwisselen.
Bedankt Frank voor je reactie.

Voor deze keer heb ik een voorwerp waar ik echt niet van weet wat het is. Ik liep laatst
in Emmen over de vrijmarkt en zag het voorwerp op een kraam staan. Ik vond het zo
apart dat ik vroeg aan de verkoper wat het was of waar het voor diende. De man had
echter geen idee. Hierdoor word ik alleen maar nieuwsgieriger.
De verkoper overigens ook. Wie kan ons helpen? Wat is dit?

Bert van der Lit
(eigen foto’s)
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PIETERPAD 2.0 - ETAPPE 14 (VORDEN-ZELHEM)
Deel 2 van ons eerste weekend waarin we 2 etappes hebben gelopen. Op 10 juli 2021
14 kilometer gelopen (zie Oes Dorp van afgelopen maart) en op zondag 11 juli direct
weer een etappe. We gaan steeds verder van huis en dan is het eigenlijk zonde van
de benzine om zover te rijden voor een paar uur wandelen. Dit speelde overigens een
jaar terug, dus nog voor de tijd van de huidige idioot hoge brandstofprijzen. Maar ook
toen waren we al zuinig, Bijkomend voordeel van een dubbele wandeling is uiteraard
de dubbele versnapering.
Maar goed, 11 juli 2021! Volgens het
weerbericht zou er de hele dag kans op
kleine buien bestaan, maar we hebben
wederom geluk gehad. We zijn gestart bij
kasteel Vorden. Op dat moment druppelde
het wel een beetje. De wandeling begon
echter in het bos en het bladerdak hield de
regen gelukkig tegen. Achter het kasteel een
mijlpaal bereikt. Op dat moment waren we
namelijk officieel halverwege het Pieterpad.
Op de foto hiernaast staan de in beton
gegoten voetafdrukken van Toos & Bertje.
Deze dames hebben het Pieterpad vanaf
eind jaren ‘70 tot en met begin ‘80 uitgezet.
Dit afgietsel is te vinden in de bossen nabij
kasteel Vorden en markeert het officiële
halverwege punt.
Eenmaal uit het bos begon de zon voorzichtig te schijnen. Het werd direct
drukkend warm en benauwd. Resultaat: klotsende oksels... dus maar even iets eerder
pauze genomen dan normaal. Normaal pauzeren we om de 5 kilometer. We zaten nu
nog maar op ongeveer 4,5. Maar dat maakt niks uit, want het begin van deze etappe
werd gekenmerkt door veel, heel veel bankjes. Die kom je verderop dus ook volop
tegen. Althans dat was onze gedachte.
Nadat we kort na de pauze weer het bos in gingen hebben we nooit meer een bankje
gezien. Kilometer 10 ging voorbij net als 11 en 12. Voor ons liepen twee kleine
groepjes. We voerden ons tempo op. Want als wij wilden pauzeren, wilden die twee
groepjes voor ons dat vast ook. Dus moesten wij eerder bij een bankje zijn dan hun.
Uiteindelijk is het ons gelukt om beide groepjes voorbij te gaan en net na kilometer
12 zagen we het verlossende bankje. Na vijf minuten pauze kwamen de andere
groepjes ook bij het bankje aan. Die waren volgens mij best teleurgesteld want ze
wilden ook graag zitten. De tocht door het bos was mooi, maar ook erg vermoeiend.
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Na de welverdiende pauze hoefden we eigenlijk nog maar een klein stukje. Een kleine
vijf kilometer tot het centrum van Zelhem. De omgeving wordt steeds mooier. Mooie
bossen afgewisseld met open velden. Het landschap begint voorzichtig wat te glooien.
Eenmaal in Zelhem hebben we eerst genoten van ons eigen meegebrachte biertje met
droge worst. Want hoewel de terrassen open zijn, blijft dit een leuke traditie. Daarna
wel een terrasje gepakt bij restaurant De Groes. Op aanraden van mijn broer daar ook
maar spare ribs gegeten. Lekker!!!
Dit was dus onze eerste dubbele wandeling. Twee etappes in één weekend.
Met 14 en 17 kilometer ook prima te doen. Dit wordt dus de nieuwe standaard.
De volgende keer meteen een heftige test met 18 kilometer op zaterdag en maar liefst
24 op de zondag. Het doel bij aanvang van het Pieterpad was om dit jaar (2021) in
ieder in Limburg te belanden. Met de nieuwe opzet van onze wandelingen hoeven we
echter nog maar zes weekenden te lopen. De kans is dus heel groot dat we voor de
Kerst al in Maastricht zijn. En dan? Nederland kent een behoorlijk aantal wandelroutes
zoals het Pieterpad. Keuze genoeg dus voor een vervolgroute.

In de “Van de redactie” van de voorgaande editie heb ik al geschreven dat het lopen
momenteel even op een laag pitje staat. Druk bezig met herstellen, zeg maar.
Maar in principe is het iedere dag toch voor de Kerst? Dus wat betreft is er van
voorgaande alinea geen woord gelogen en komt het ongetwijfeld helemaal goed.
Tot de volgende keer!

Harald Fluks

19

CONNY EN HETTIE OP STAP
Zoals iedereen begrijpt, hebben wij van de redactie elke
maand en soms wat vaker, contact met de drukker die dit
boekje voor u en ons drukt. Benieuwd togen we naar
Drukkerij Abbes-Hummel in Nieuw-Weerdinge.
Het bedrijf is gevestigd in een voormalig schoolgebouw en
bestaat inmiddels 25 jaar. Hettie en ik wilden graag weten
hoe men daar te werk gaat en we mochten meekijken met
ons eigen boekje.
We werden ontvangen door Marcel van de drukkerij, die
inmiddels een flinke stapel Oes Dörp-kaften klaar had
liggen. Terwijl de advertentiepagina’s in rap tempo uit de
machine zoefden, kwam Wijnhold Abbes binnen. Met een
kop koffie er bij, heeft hij ons laten zien hoe onze opmaak
in een speciaal DTP (Desk Top Publishing) programma, QuarkXpress, wordt
bewerkt. Op een bijzonder model PC met groot scherm - nauwelijks de dikte van een
pak enveloppen, en dat is de héle PC - wordt alles bekeken. Het boekje wordt
doorgelopen en per pagina wordt elke foto of fotokatern op kwaliteit beoordeeld.
De juistheid van de scherpte-diepte verhouding wordt grondig bekeken en hij past
helderheid en contrast aan.
Wijnhold sleutelt letterlijk aan elke foto totdat hij de mooiste versie heeft, daarbij
geholpen door de apparatuur die het lichtste en donkerste punt opzoekt. En als je
dan het verschil tussen de originele foto’s en de foto nà bewerking naast elkaar ziet,
dan is duidelijk dat drukker Wijnhold Abbes echt iets toevoegt. De precieze
technische details gaan hier te ver, maar we werden enthousiast over deze manier
van opmaak en bewerken. Het vorige nummer - dat we letterlijk in de maak zagen was ouderwets dik en dat blijkt tevens de maximale dikte te zijn. Dat heeft te maken
met de maximale lengte van de nietjes. Daar sta je normaal gesproken niet bij stil.
Als het boekje helemaal is bewerkt - afhankelijk van de dikte neemt dat een uur
à anderhalf in beslag - wordt een
printplaat gemaakt. Dit steeds per
4 bladzijden, 2x2 aan elkaar
gespiegeld. Deze offsetplaat wordt in
de drukmachine geklemd, de inkt
nagekeken en zo nodig bijgevuld en
er worden diverse bladen gedrukt om
te zien of de kwaliteit goed is en de
inktverdeling klopt. Indien nodig,
wordt er wat bijgesteld en als het
helemaal goed is, dan wordt de grote
bulk gedraaid.
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Als alle bladen zijn gedrukt, moeten ze een etmaal drogen. Daarna worden ze op de
juiste volgorde in een verzamel machine gelegd. Door elk vak blaast lucht zodat er niet
2x een zelfde bladzij in een nummer kan komen. Uit elk vak komt 1 blad op een stapel
in de machine. Die worden automatisch gevouwen, met 2 nieten vastgeniet en langs
de rand afgesneden. Waarom afgesneden? Vouw maar eens een hele stapel velletjes
secuur dubbel en schuif ze dan allemaal in elkaar. Je ziet dan er dan geen strakke
rand is, maar dat het papier schuin wegloopt. Dat is niet mooi, dus wordt gesneden.
Wijnhold vertelde ons overigens iets bijzonders: heel vroeger werkte hij bij B.A.D. bij
Albert Pruim en daar heeft hij ons allereerste boekje gemaakt.
Sinds 6 juni 1992 maken ze het drukwerk met veel toewijding voor bedrijven en
verenigingen. En ook al doet Wijnhold nu grafisch werk, al die jaren werkt hij net als
drukker Marcel volgens hetzelfde principe: het eindproduct moet perfect zijn.
Foto rechtsonder voor de drukpers: links Wijnhold en rechts Marcel.
Conny van der Bent-Rengers
(eigen foto’s)
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BEN JIJ AL BURGERHULPVERLENER? WORD OOK EEN MENSENREDDER!
Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland
een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op
overleven is het grootst als binnen 6 minuten wordt
gestart met reanimatie.
Voor een hartveilige omgeving is een dekkend
netwerk van burgerhulpverleners en AED’s nodig.
Momenteel zijn er al ruim 800 actieve
burgerhulpverleners in onze gemeente: 3,2% van
alle inwoners. Ons doel is 5%! En er zijn in onze
gemeente nu 68 AED’s aangemeld. Een prachtig
resultaat, want hierdoor is er snel een AED bij de
hand als iemand wordt getroffen door een
hartstilstand. En daar red je levens mee! Help jij ook
mee aan een hartveilig
Borger-Odoorn?
Monique: “Je handelt in een reflex en weet wat je moet doen”
Monique is burgerhulpverlener en woont in Valthermond. Zij weet dat het soms lang
kan duren voordat er een ambulance in Valthermond kan zijn. Monique:
“Als burgerhulpverlener kun je dan meteen gaan helpen als dat nodig is. En het is ook
fijn te weten dat als jou iets overkomt, dat er dan altijd iemand in de buurt is die kan
helpen.
De eerste die ik ging reanimeren was een oude buurman. Ik kwam als eerste. Dan
gaat je hart wel tekeer. Maar je doet wat je in de trainingen hebt geleerd. Je handelt in
een reflex en weet wat je moet doen. Een reanimatie doe je nooit alleen. Ook al ben je
als eerste ter plekke, je weet dat de nooddiensten onderweg zijn. Het geluid van de
sirenes is dan wel een opluchting. We doen het echt samen!”
Juni, maand van de reanimatie
Wilt u ook deel uitmaken van deze groep mensenredders of
‘naoberhelpers’? In de hele maand juni organiseert
Hartveilig Borger-Odoorn reanimatiecursussen op allerlei
plekken in de gemeente. U kunt zich vanaf nu aanmelden!
Scan de QR code of ga naar www.hartveiligbo.nl.
Hebt u zelf al een groepje gevormd, bijvoorbeeld met uw
buurt of sportvereniging? En wilt u samen een
reanimatiecursus doen op een eigen locatie? Ook dan kunt
u zich vanaf nu aanmelden door een mail te sturen naar
info@hartveiligbo.nl.
Samen zorgen we voor een hartveilig
Borger-Odoorn!
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INVICTUS GAMES EN PLASTIC DOPPEN
Ja, wat hebben die nou met elkaar te maken.
De Invictus Games in Den Haag van 16-22 april zullen niemand ontgaan zijn.
Invictus Games “sportspelen voor veteranen”. Niet de beelden van Harry en Meghan
trokken onze aandacht, maar wel de tientallen geleidehonden die met hun baasjes
meeliepen.
Bij het zien van die beelden zeiden wij direct: Ja, daar doen wij het voor. Misschien
liepen er wel honden mee die door onze gezamenlijke acties van het doppen sparen
zijn opgeleid. Dat geeft toch zeker een goed gevoel. Niet alleen bestemd voor
veteranen met PTSS, maar ook voor mensen met autisme, epilepsie, slechtzienden,
voor alle mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren.
Dus lieve mensen, graag blijven sparen. Maar alleen plastic doppen (schoon) en geen
andere doppen en geen plastic potjes.
De kosten voor één geleidehond incl. opleiding enz. zijn ongeveer € 5.000,00.
Dat bedrag is goed voor plm.11 miljoen plastic doppen. Dat is heel veel!
In 2021 had het noorden € 15.000,00 gehaald. De rest van Nederland plm.
€ 36.000,00, totaal dus € 51.000,00, goed voor 10 honden. Chapeau!!!!

Wij zijn al jaren inzamelpunt in Odoorn en omgeving en willen dit ook nog graag jaren
doen. Er staan 3 containers naast ons huis voor plastic doppen, het kan niet missen.
Hier mogen alleen losse doppen in. Geen plastic zakjes, die moeten in het zwarte krat
naast de container. Als iedereen zich hier aan wil houden blijft het voor ons ook leuk
om te doen. Want wij moeten alles nakijken. Er staan ook instructies op de container.
Met vriendelijke groet,
Wil en Janny Eefting,
Steegje 1, Odoorn
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BIBLIOTHEEKNIEUWS JUNI 2022
Verhuizing bibliotheek
Zoals u wellicht al gehoord of gelezen hebt gaat de bibliotheek verhuizen. Ons huidig
onderkomen aan de Langhieten 5 wordt verbouwd tot appartementen. Voor de
bibliotheek is een mooie plek gevonden in De Oringer Stee aan de Hoofdstraat 24 in
Odoorn.
Om alles te verhuizen en in te richten gaan we twee weken dicht. Van 7 juni tot en met
vrijdag 17 juni is de bibliotheek daarom gesloten.
We hopen op zaterdag 18 juni feestelijk te kunnen openen. Onze burgermeester
Jan Seton en onze kinderburgermeester Sterre de Jong openen officieel het pand om
11.00 uur, na een kleine plechtigheid is daarna tot 15.00 uur het gebouw te
bezichtigen voor alle dorpsbewoners en zijn er leuke activiteiten. Natuurlijk dat alles
onder het genot van een hapje en een drankje.
Wilt u ook eens de bibliotheek proberen, deze feestelijke dag kunt een gratis
proefabonnement van drie maanden afsluiten.
Vanaf maandag 20 juni bent u weer van harte welkom tijdens onze reguliere
openingstijden. Daarnaast is het gebouw iedere dag van 10 tot 16.00 uur open en kunt
u terecht om zelf uw boeken in te leveren, uit te lenen of om een krantje of tijdschrift te
lezen. Lunchcafé Anderz is dan aanwezig en bij hun u een heerlijk kopje koffie kopen.
Voor vragen en hulp zijn wij aanwezig tijdens onze reguliere openingstijden.
Kijk op onze www.bibliotheekodoorn.nl voor de laatste stand van zaken.
Digitaal café
Voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag 30 mei van
14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
Bibliotheek, Langhieten 5 in Odoorn tot 7 juni
Bibliotheek, Hoofdstraat 24 in Odoorn na 18 juni
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GEA UIL - BIBLIOTHEEK ODOORN
In 1970, goed een halve eeuw geleden, opende de bibliotheek voor het eerst de
deuren, toen nog in een oud schoolgebouw (zie ‘Uit den Ouden Doosch’).
De boeken stonden daarna jarenlang in een oude Saksische Boerderij
- volgens velen dé bieb - aan de Eendenkuil. Sinds 2013 is men op de
huidige locatie gevestigd. Hier gaan ze weg omdat dit pand particulier bezit is en de
eigenaar er nu appartementen van wil maken.

Het vinden van nieuwe huisvesting is best nog een hele zoektocht geweest.
Uiteindelijk is in de Oringer Stee een geschikte locatie gevonden. Of het die naam blijft,
weet Gea nog niet, maar er komt sowieso een ’signing’ met het logo van de bibliotheek
op, zodat het goed herkenbaar is. De entree wordt inmiddels verbouwd om het ruimer
te maken, maar verder verandert er op zich niet zo veel. Tegelijkertijd blijft de functie
van dorpshuis en café wel bestaan; zie het als de huiskamer van Odoorn.
Het is ook met Cosis besproken en zij zien de combinatie met de bibliotheek
helemaal zitten. Omdat de mensen van Cosis er vaker zijn in hun koffie- en
theeschenkerij, zijn er straks ruimere openingstijden. Het mooie hiervan is dat de
mensen die lid zijn van de bieb, via de zelfleenservice boeken kunnen lenen. Voor
nieuwe lidmaatschappen en andere administratieve zaken, kan men terecht tijdens de
huidige openingstijden. Die blijven hetzelfde als nu.
Deze nieuwe combinatie betekent dat je er straks ook terecht kunt voor een kopje
koffie of een broodje bij je krantje. En helemaal mooi; er is straks een terras. Hoe fijn is
dat als je in de buitenlucht kunt genieten. Vanaf ‘s morgens 10 uur is men open, dus er
zijn meer leesmogelijkheden. Deze ruimere tijden bieden ook mogelijkheden voor
toeristen en hotelgasten. Op de vraag of het wel gaat passen met al die boeken zegt
Gea zeer beslist: “alles gaat mee”. Het totale bezit is zo’n 8.000 stuks. Het aantal
“vierkante meters” in het nieuwe pand is iets minder, maar het gaat wèl passen.
Op m’n vraag van welk genre zij zelf houdt, zegt Gea dat het heel divers is.
Het kunnen romans zijn, spannende boeken en ook jeugdboeken zijn soms zó goed
geschreven, dat het tevens voor volwassenen mooi is om te lezen.
Als interviewer denk ik direct aan Frans Brinkman, alias Berend Boekman.
Hij wist ons lezerspubliek jarenlang enthousiast te maken voor dit genre.
Een paar keer per jaar wordt er ‘babbelen met een boekje’ georganiseerd en 1x per
jaar wordt er een schrijver uitgenodigd waar heel wat lezers graag naar toe komen.
Zo was op 1 oktober vorig jaar Jan Germs (een geboren Oringer) op uitnodiging van
de bibliotheek in Odoorn.
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De bieb werkt samen met Dorpsbelangen Odoorn. Zij hebben de functie van
Dorpshuis opgezet. Een goede samenwerking is er met de school en de Paasbergen
èn met de kerk voor het regelmatig organiseren van de film- en culturele avonden.
Geregeld zijn er online lezingen en interviews en die zijn op de website terug te
luisteren. En zo zijn er op de site nog veel meer leuke activiteiten en informatie te
ontdekken.
Gea heeft jarenlang als bibliothecaris gewerkt. In de begintijd van haar carrière reed
ze samen met een collega-bestuurder in een grote bus met boeken door regio
Zuidwolde om uit te lenen. Daarna werkte ze in diverse plaatsen. Sinds 2016 is haar
vaste plek in Odoorn. Mooi en best bijzonder vind ze dat de mensen hier zo
betrokken zijn bij dorpsgebeurtenissen. De bibliotheek heeft zo’n 1.000 leden,
afkomstig uit deze regio. Ouderen en dames vormen daarbij het grootste deel van
het publiek. Op de vraag hoe ze in dit vak terecht is gekomen, vertelt Gea dat ze in
HAVO 5 zat en niet wist wat ze wilde worden. Tijdens een gesprek met haar decaan
zei hij “wat denk je van de bibliotheek-academie?”. De volledige naam luidt
overigens Bibliotheek- en Documentatie-Academie vult Gea aan.
Als rechtgeaarde boekenwurm leek haar dat heel leuk en zo is ze er in
gerold. Haar man is overigens ook bibliothecaris. Ze leerden elkaar kennen tijdens
de opleiding. Dat het lezen in de familie zit, is niet zo verwonderlijk. Haar opa en
oma waren destijds al lid van de bibliotheek. Voor mensen in die tijd uit een gewoon
arbeidersgezin was dat best uitzonderlijk. In haar jeugd was er geen bieb in haar
dorp. Pas op de middelbare school heeft ze met dit fenomeen voor het eerst kennis
gemaakt. Het heeft haar ‘gepakt en nooit meer losgelaten’. Gea’s hele familie leest
overigens heel graag. En ze kan zich geen leuker werk voorstellen. ‘t Is heel
gevarieerd en de bezoekers variëren van baby tot 90+. Ze voelt zich als een vis in
het water.
En de hamvraag: hoe gaat het met het nieuwe
gebouw? Gea heeft inspraak en wordt
betrokken bij de indeling. Ook de vrijwilligers
hebben meegedacht.
De feestelijke opening is zaterdag 18 juni
en vanaf maandag 20 juni is de bibliotheek
weer normaal geopend.
Conny van der Bent-Rengers
(eigen foto)
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Openbare lagere school in Odoorn met de leerlingen in 1920.
De links van de school staande woning,
is reeds geruime tijd geleden vervangen door een nieuwe woning
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