32e jaargang no. 9
Mei 2020

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
De kerkdiensten zijn voorlopig nog digitaal te volgen. Zie gegevens op de website
(www.vrijzinnigekerkodoorn.nl ). Op 12 juli zal er om 10.00 uur weer een dienst met
kerkgangers zijn binnen een daartoe opgesteld protocol. Voor deze dienst moet u
zich van te voren opgeven bij Willem Mulder tel. 0591– 513174
Voorganger: Helene Westerik

DORPSAGENDA
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland.

AFVALKALENDER MEI / JUNI 2020
26 mei plastic, 2 juni restafval, 9 juni GFT, 16 juni plastic, 20 juni oud papier, 23 juni
restafval, 30 juni GFT.
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VAN DE REDACTIE
Ja, we hebben een redactie, maar we
komen amper bij elkaar. Sinds het
boekje van april werken we via de mail
en Whatsapp met invulschema's met
'wie wat doet'. Werkt ook wel, maar de
jeu van het redactiewerk is wel stukken
minder. Begin mei hebben we dan ook
een bijeenkomst ingelast in de tuin van
een van de leden. Op ruime afstand van
elkaar konden we elkaar even lijfelijk
aanschouwen en behalve wat langer haar van sommige leden, zag iedereen er nog
hetzelfde en ook goed uit. Na wat onderlinge afstemming, hebben we een toast
uitgebracht en samen weer heerlijk gelachen.
Datzelfde wensen we u. Ondanks de beperkingen genoeg lachen om mentaal en
fysiek gezond te blijven. Ondanks het feit dat er niet zo veel te melden valt over
activiteiten in ons dorp, hebben we, denk ik, weer een lezenswaardig boekje
samengesteld. Dank ook aan de organisaties die toch nog wat konden insturen.
Hierbij een oproep aan u allen om dat ook te doen. Een gedachte, een gedicht, een
bijzonderheid in uw omgeving. Laat het ons weten of stuur het op naar
redactie@odoorn.nu. Bij voorbaat dank.
Anke
__________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 25 juni 2020
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 14 juni 2020.
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
3 mei - Lieke Siekman, dochter van Jelle Siekman en Marloes Kamphuis, zus van
Lev en Liz.
4 mei - Vajèn, dochter van Mans en Anouk van der Heide.
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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ALLES IS ANDERS
Dezer dagen passeerde ik de ijsbaan in het bos, het Schoonmeer. De baan lag er kaal
en verlaten bij en zo dreug as Sinterklaos zien gat, maar wel meende ik in de verte
heel licht en ijl het geluid te horen van krassende ijzers op ijs, vergezeld van vaag
stemmenrumoer. Verbeelding uiteraard; je zou wénsen dat de schaatspret wat vaker
en langduriger tot leven kwam, zo midden in ‘de bos’, maar dat kun je met die slappe
moderne winters dus wel vergeten. Ik heb mij laten vertellen dat er hier en daar binnen
ijsbesturen al wordt overwogen om de hele bende maar in de verkoop te doen:
‘Eenmalige AANBIEDING wegens overcompleet: 1 g.o.h. IJSBAAN, weinig op
gereden. Op = Op!!’ Zal ook wel niet, maar aan de andere kant: niets is meer wat het
was, zo lijkt het wel.
Door die virusellende bijvoorbeeld, beleven we met afstand het vreemdste jaar aller
tijden. Goed, je kunt tezijnertijd in familiekring en drinklokaal geruchtmakend voor de
draad komen met sterke verhalen, maar wat koop je daar nou voor, goed beschouwd?
Helemaal niks. Zelfs de jaarlijkse dodenherdenking kon niet doorgaan; in elk geval niet
op reguliere wijze. Wel blies Jan Grootjans ook dit jaar Taptoe; bij de kerk in dit geval
en zonder publiek. Zelf zaten we, net als vermoedelijk de meeste Oringers, thuis voor
de buis te kijken naar de koning, die een historische toespraak hield. Die hebben we
dan wel weer mooi meegekregen.
Vorig jaar waren we op 4 mei in Utrecht, waar ze de doden herdenken op het Domplein
midden in de stad. Er was een imposant aantal mensen op de been, tegen een al even
indrukwekkend decor. Op ons verlanglijstje staat ook een Dodenherdenking in
Westerbork. Daar moet je ook eens geweest zijn, vinden we. Maar wat ik dit jaar heel
erg miste, was de herdenking in ons eigen dorp, gewoon bij ons eigen monument, met
onze eigen Jan Grootjans in zijn onberispelijk uniform, met onze eigen kerkklok en met
onze eigen twee minuten. Herdenkt toch elders niet, wat eigen dorp u biedt….
Het indrukwekkendst van de Dodenherdenking bij het monument aan de Exloërweg is
die stilte, die neerdaalt op het dorp, gedurende twee aangrijpende minuten;
doorgebracht in verbondenheid en extra geaccentueerd door het gezang van de
vogels. En ´t is vrijwel altijd goed weer. Herdenken kan door iedereen, door oud en
door jong. Zeker ook door jong: herdenken is hartstikke cool.
Jan Wierenga
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FLESSEN-INZAMELACTIE SPEELTUINVERENIGING LANGHIETEN II
De speeltuinvereniging Langhieten II vindt buiten spelen erg belangrijk en wil dat
stimuleren. Daarom hebben zij plannen voor uitbreiding van het speelgebied. In
samenwerking met de gemeente wordt gekeken naar mogelijkheden voor avontuurlijk
spelen rondom “De Kuil” (het verdiepte natuurlijke terrein in de wijk). Er zijn onder
andere plannen voor het plaatsen van een kabelbaan. Hier is meer geld voor nodig
dan dat er nu in kas zit. Daarom doen we mee aan de statiegeldactie van de Coop.
Wilt u ook een kleine bijdrage doen? Drukt u dan een keer niet op de statiegeld-knop,
maar op de knop ernaast: de donatieknop. De Coop zal het gedoneerde bedrag
verdubbelen.
Afgelopen zaterdag hebben een aantal kinderen flessen verzameld, die de
buurtbewoners aan de deur hadden gehangen. Al een mooie opbrengst!!
De actie bij de Coop duurt nog tot en met de maand juni. Eind juni gaan de kinderen
weer langs de deuren in de wijk Langhieten II om flessen op te halen.
Met vriendelijke groet,
Pieter, Kim, Ingeborg en Martine
Speeltuinvereniging Langhieten II
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WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA
In de februari editie van Oes Dörp van dit jaar heb ik een stuk geschreven over de
toneelavond. Ik eindigde met de zin "Heidebloem bedankt en zeker tot volgend jaar!"
Normaal gesproken niks aan de hand, maar die zin heeft amper 3 maanden later toch
een heel andere lading gekregen. In de korte periode tussen toen en nu is het leven
volledig anders geworden. Ik ga er nog steeds van uit dat alle maatregelen tijdelijk
zijn en dat we volgend jaar met z'n allen toch weer in een volle Boshof kunnen zitten,
maar niemand kan in de toekomst kijken. Afwachten dus maar...
We hebben allemaal gezien hoe het leven in het dorp is veranderd. Diverse bedrijven
die op last van de overheid hun deuren hebben moeten sluiten, of hun activiteiten op
een andere manier moeten uitvoeren. Veel mensen die bij huis zijn, hoewel je op
straat minder mensen dan normaal ziet. Even naar de winkel gaan is tegenwoordig
geen uitje meer. De school die al weken dicht is. Het is toch echt een rare tijd waar
we met z'n allen doorheen moeten. Voor mij persoonlijk is er uiteraard ook het een en
ander veranderd. Naast bovengenoemde dingen die zich in het dorp afspelen is ook
mijn werk anders geworden. Ik werk op een klein administratiekantoor in Hoogeveen.
Hoewel er wel thuis gewerkt kan worden, geef ik er persoonlijk de voorkeur aan om
toch op kantoor te werken. Aangezien we met een klein groepje zijn en nagenoeg
iedereen zijn eigen werkkamer heeft, is de 1,5 meter regel bij ons geen enkel
probleem. Op weg naar het werk is het wat rustiger, maar tot dusver verder weinig
veranderingen. Normaal gesproken komen er dagelijks meerdere klanten langs voor
afspraken of om hun administratie te brengen. Dat ging voorheen altijd op een open
en vriendschappelijke manier. Een hand, een kop koffie, een schouderklop. Dat is nu
toch wel anders. Bij binnenkomst hangen er stickers en mededelingen omtrent de te
volgen regels. Er staat desinfecterende handgel bij de ingang en klanten kunnen hun
administratie in een speciaal daarvoor ingerichte kamer neerzetten. Om de hoek van
de deur wordt vaak even door hen geroepen dat ze spullen hebben gebracht.
Op afstand nog een klein praatje over hoe het gaat en daarna verdwijnt men weer
snel. Afspraken zowel op als buiten kantoor worden tot een minimum beperkt. Op een
enkeling na heeft iedereen begrip voor de situatie, maar geldt dat niet voor de gehele
maatschappij?
De feitelijke werkzaamheden gaan zo goed en zo kwaad als het kan gewoon door.
Maar deze hele situatie heeft ook een hoop extra werk voor ons meegebracht.
De overheid heeft diverse maatregelen genomen om de ondernemers financieel te
ondersteunen. Hierover is in eerste instantie uiteraard erg veel telefonisch contact
geweest. Want wie had er geen vragen over hoe het nu verder moet? Wij hebben een
grote groep horeca ondernemers als klant, een van de vele sectoren die enorm is
geraakt door de huidige crisis. Om alles in goede banen te leiden hebben we als
kantoor zoveel mogelijk zelf de diverse aanvragen ingediend. En hoewel het voor
vele ondernemers een onzekere tijd is, zijn de meesten toch positief ingesteld.
De komende weken zullen steeds meer bedrijven hun deuren kunnen openen, maar
nog steeds onder voorwaarden die van grote invloed kunnen zijn op de omzet en de
gehele bedrijfsvoering. We zullen de gevolgen ongetwijfeld nog lange tijd zien en
voelen.
Harald Fluks
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STANDBEELD DOMINEE VAN LUNZEN
In een vorig nummer heeft u het verslag kunnen zien van de verplaatsing van het
standbeeld van onze beroemde dominee naar de tuin van de familie Wouda aan de
Hoofdstraat. Inmiddels is de omgeving weer helemaal aangepast en staat de oude
heer trots als nooit te voren ons aan te kijken. Tijdens mijn interview met Willy
Steenge gaf deze aan het prachtig te vinden dat het beeld in zijn oude glorie is
hersteld. Hij vertelde dat, als hij vroeger over de keien van De Boshof reed en
langs het Jeugdgebouw kwam waar het beeld toen in het gras stond, hij
(= Willy Steenge) altijd even knikte.
Dat gaat hij in het vervolg weer doen!
Theo Zondag

—————————————————————————————————————-EXPOSITIE JANNY JALVING
De expositie van Janny Jalving die zou plaats vinden in de maanden juni en juli in de
Vrijzinnige Hervormde Kerk te Odoorn is verplaatst. Dit vanwege de Corona en een
verbouwing in het kerkgebouw.
Hij is nu gepland vanaf 18 juli t/m 19 september in bovengenoemde kerk.
In de dorpskrant van juni zal ik uitgebreider op
de expositie terug komen.
Marchinus Elting
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BERT EN HARALD (DIGITAAL) OP PAD
Op pad gaan is er momenteel even niet bij. Dat geldt niet alleen voor Bert en mij, maar
ook voor de verenigingen die we de laatste maanden hebben bezocht. Toch staan niet
alle verenigingen stil, maar wordt er naar alternatieven gezocht om hun activiteiten op
een andere manier voort te zetten. Onderstaand artikel ontvingen wij van zangkoor
The Decibelles. Een erg leuk stukje over hoe je als vereniging ook in deze tijden toch
actief kunt blijven. Het blijft overigens vreemd dat Bert en ik niet zijn gevraagd voor
onze digitale inzending. We hebben echt ons best gedaan toen we bij hun op pad
waren.
Harald Fluks
De laatste “echte” repetitie in het Klankholt was op 11 maart, inmiddels ruim twee
maanden geleden. Hebben we sindsdien als koor stil gezeten? Nee, zeker niet.
Zingen verbindt, zeker in deze onzekere tijden.
We wilden dan ook graag de mogelijkheid bieden aan koorleden om te blijven zingen,
als uitlaatklep maar bovenal voor het plezier. Want zingen is zó leuk! Uit een test die ik
samen met 3 andere koorleden deed, bleek al snel dat gelijktijdig zingen via Skype
geen optie was. Dit wegens vertraging op de lijn. Het zorgde overigens wel voor een
schaterlach op ons gezicht en het was fijn om samen met zingen bezig te zijn.
Daarop hebben we als bestuur de vraag voorgelegd aan onze dirigente Anja
Warmink en pianist Mark Hidding. In een Skype vergadering kwamen we tot mooie
ideeën om invulling te blijven geven aan het verenigingsleven. Ideeën die we
inmiddels hebben uitgevoerd.
Zo heeft Mark meerdere nummers uit ons repertoire ingespeeld als karaoke bestand,
zodat een ieder thuis kan (blijven) repeteren. Anja heeft video filmpjes opgenomen met
zang- en stemoefeningen. Ook zijn er meezingbestanden (per stemgroep ingezongen
door Anja) voor nieuw repertoire aan de leden gemaild. En we hebben de uitdaging
opgepakt om een virtueel koor te vormen in lockdown tijd!
Anja en Mark hebben op hilarische wijze een instructiefilmpje opgenomen, waarbij zij
ons stap voor stap uitleg gaven. Velen van ons vonden dit best spannend en ook
confronterend. Tijdens het zingen in het koor zingen we samen, nu zing je ineens
“alleen”. Toch heeft dit koorleden niet weerhouden en hebben zij hun opnames
ingestuurd. Anja en Mark hebben vervolgens alle video- en audiobestanden
samengevoegd en verwerkt tot een prachtige videoclip van het nummer Adiemus.
Ben je benieuwd naar het resultaat? Kijk dan op ons YouTube kanaal of open de link
via onze website www.thedecibelles.nl.
We hopen natuurlijk dat we - zodra het verantwoord en mogelijk is - weer samen
kunnen repeteren. Tot die tijd blijven we creatief op andere manieren en staan we
samen sterk!
Jorien Blaauw
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THUISWERKEN IN CORONATIJD
Zoals u misschien wel weet, ben ik als ambtenaar werkzaam in de buurgemeente
Emmen. Ik houd mij daar bezig met de gemeentelijke belastingen (en de WOZ)
u weet wel, het favoriete onderwerp op (verjaardags) feestjes eind februari. Toen ik
daar begon was Emmen de duurste gemeente in Drenthe en woonde ik in een relatief
goedkope gemeente. Als ik een percentage van de opbrengst had mogen houden,
zou dat gunstig zijn geweest, maar was de situatie in de loop van de tijd voor mij ook
ernstig verslechterd. Borger-Odoorn en Coevorden zijn nu de duurste
gemeentes in Drenthe. U ziet het, ik zou niet goed voor mijzelf hebben gezorgd als ik
een aandeel in de winst zou krijgen. Gelukkig is dat niet zo, maar wat heeft dit alles
met Corona te maken? Daar kan ik kort over zijn: Helemaal niets!!!! Om iets te
zeggen over thuiswerken in Coronatijd heb je toch een aanloop nodig en dan is het
wel nuttig om aan te geven, waar je werkt en wat je geacht wordt te doen. Snel na het
uitbreken van het virus in ons land werden wij door onze werkgever verzocht om zo
veel mogelijk thuis te gaan werken. Probleem daarbij was in het begin dat er te weinig
zogenaamde tokens beschikbaar waren om dit technisch mogelijk te maken. Een
token was tot een tijdje geleden een apparaatje dat thuiswerken mogelijk moest
maken, tegenwoordig is het iets virtueels (en uiteraard geheimzinnigs en
onbegrijpelijks). Nadat mensen hun ongebruikte tokens moesten inleveren en er meer
ruimte op het interne netwerk van de gemeente Emmen was gecreëerd, konden we
los (anderhalve week later, ambtenaren he)
Vervolgens heb ik een halve dag met onze helpdesk aan de telefoon gehangen – de
man wist het op enig moment ook niet meer: “ ik bel vanmiddag wel terug” waren zijn
wanhopige, gelukkig niet laatste, woorden – is het uiteindelijk goed gekomen. Zo werk
ik op mijn oude dag thuis, wie had dat ooit gedacht? In mijn beleving was thuiswerken
altijd een mooie oplossing voor mensen die hun verlofkaart door te enthousiast
gebruik leeg hadden of althans wel enige extra vrije tijd konden gebruiken. Ik leidde
dat vaak af aan de trage reacties op mail en onbereikbaarheid via de telefoon.
Je hoeft toch niet steeds even naar de winkel, het toilet bezoeken, de baby een
schone luier geven etc. etc. Ik moet zeggen, die verleiding is ook wel erg groot, zeker
met dat prachtige weer van de laatste tijd. Dat geldt overigens niet voor het
verschonen van baby’s, hoewel ik als jurist wel een verschoningsrecht heb. Toch heb
ik er mij zelf al een paar keer op betrapt dat ik zelfs op mijn vrije dagen –ik werk nog
3 dagen per week – de computer aantrapte en inlogde op het netwerk van kantoor.
Nou zit de gemeente Emmen, net als altijd en ook niet als enige gemeente, weer
eens in financieel zwaar weer, maar dat ga ik natuurlijk niet oplossen door op de
gekste momenten aan het werken slaan. Natuurlijk gaan we de arme inwoners van
die gemeente wel weer een poot uittrekken met onze “belastings”, maar dat kan ook
zat in gewone werktijden. Ik zeg “belastings”, omdat het in normaal spraakgebruik ook
gaat om “wonings” en “boerderijs”. Dat dan weer in tegenstelling tot “flatten” en
“pantyhousen”.
Het thuiswerken geeft een enorme vrijheid om je eigen tijd in te delen en dat levert
ook meteen een gevaarlijke kant op. Je gaat in je vrije tijd of op afwijkende tijden aan
de gang, daar staat tegenover dat je ook niet altijd de discipline hebt om precies op
tijd te beginnen enz.
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Mij is inmiddels één ding wel heel erg duidelijk geworden. Je kunt prima thuiswerken
en nog wel effectief ook, maar het werk is ook, en misschien wel vooral, een sociaal
gebeuren. Ik hoor van collega ’s die alleen wonen dat het eigenlijk verschrikkelijk is om
je collega ’s niet te zien en voornamelijk binnen te zitten. Zelfs als je die collega ’s
helemaal niet zo leuk vindt, (dit geldt uiteraard niet voor mij) dan mis je ze wel, al was
het alleen maar om tegenaan te zeuren. Het werk is “een deel van je gezin”.
U mag mij geloven of niet - en mensen die denken mij te
kennen geloven dit nooit – om deze reden vind ik
thuiswerken in de verste verte geen vervanging van echt
werken.
Zo dat moest er even uit!!!
Theo Zondag
foto: Pixabay
____________________________________________________________________
BIBLIOTHEEKNIEUWS MEI 2020
Vanaf 18 mei in iedere gemeente een
bibliotheek open
Vanaf maandag 18 mei is in iedere Drentse gemeente weer een bibliotheek open.
Het gaat om een beperkte dienstverlening, alleen materialen lenen en inleveren is
mogelijk.
Voor de bibliotheken van Biblionet Drenthe gaat het om de bibliotheken in Beilen,
Coevorden, Eelde, Havelte, Meppel, Odoorn, Roden, Rolde en Zuidwolde.
Gefaseerde opening
Om de veiligheid te kunnen waarborgen gaan de bibliotheken gefaseerd open.
De bibliotheken willen stap voor stap hun service weer vergroten en starten met een
vestiging per gemeente en zullen dit in de loop van de tijd verder uitbreiden. Voor de
bibliotheken die open zijn gelden specifieke regels, zoals een maximum aantal klanten
per bibliotheek. Boeken kunnen geleend worden via de selfservice en de ingeleverde
boeken worden 72 uur in quarantaine gezet.
Beperkte dienstverlening
Op dit moment is het alleen mogelijk om materialen te lenen en in te leveren. Van de
andere faciliteiten, zoals de leestafel, computers, kopieermachine, koffieapparaat en
toilet kan geen gebruik worden gemaakt.
De bibliotheken adviseren klanten om voor het bezoek de website te checken voor
openingstijden en actuele informatie.
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MK OBJECTEN
Extra open in mei en juni
Elke zaterdag in mei en juni gaat de zomerwinkel open van 10-17 uur.
En nog 2 koopzondagen: 24 mei en 28 juni.
De volgende regels houden wij aan om verantwoord te winkelen:
- Handen desinfecteren bij binnenkomst
- Max. 4 klanten in de winkel (zie stoplicht bij de deur)
- Houd 1,5 meter afstand (zie strepen op de vloer)
- Eenrichtingsverkeer, uitgang en kassa achterin de winkel
- Graag contactloos betalen
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ONDERTUSSEN BIJ ODO
Al onze activiteiten, concerten en repetities zijn
conform de richtlijnen van het RIVM afgelast
t/m 1 september 2020.
Ook het Jubileumconcert in het Atlastheater wat
gepland stond op 10 oktober a.s. is naar 2021 verschoven. Een nieuwe datum volgt.
_____________________________________________________________________
HOERA, DE SCHOOL IS WEER OPEN
Op 11 mei was het de eerste schooldag voor de kinderen. Na een stop van ruim
2 maanden was dit een bijzondere en ook spannende dag. De school heeft haar
bewondering naar ouders toe uitgesproken over de wijze waarop zij de opvang van
kinderen en soms andermans kinderen hebben weten te combineren met hun baan én
het lesgeven thuis.
Deze periode is nu achter de rug. In die tijd is veel geleerd op ICT-gebied, door extra
contacten met kinderen en ouders en vooral door reacties van de kinderen.
Deze ontwikkelpunten worden onthouden voor de toekomst.
Zo goed als elke leerling is weer terug in de school. Een beetje timide door de nieuwe,
ongewone routines die in de filmpjes werden geïnstrueerd. Een beetje verlegen omdat
het zo lang geleden was. Maar vooral ook met leuke reacties dat ze er zin in hebben
en hun leerkracht hadden gemist. Men is dolgelukkig dat de kinderen weer
daadwerkelijk les op school krijgen.

Foto: Pixabay
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DE 4 MEI HERDENKING 2020
Het was anders dan anders. De 4 mei herdenking. Veel kon er niet. Maar wat er wél
kon hebben we gedaan. Ger Wind en Helene Westerik legden bloemen bij het
oorlogsmonument en Jan Grootjans blies op het kerkplein de Taptoe. Daarna waren
we 2 minuten stil. Indrukwekkend en ontroerend. Staande op de keien rondom de kerk.
Keien, waarover al vele mensenvoeten gingen. Ook in en na de oorlog. In de kerk
lazen we de namen van de verzetsstrijders, de Joodse mensen uit de gemeente
Odoorn die niet terugkwamen en de onvrijwillige tewerkgestelde mannen uit de
gemeente Odoorn die niet terugkwamen. Opdat we hen en het leed dat hen overkwam
niet vergeten. Nooit. De toespraak benadrukte het belang van naast je medemens
staan, ook als je daardoor zelf grote risico’s loopt. Omdat we nooit kunnen dulden dat
een ander mens niet gelijkwaardig of niet rechtvaardig wordt behandeld. Omdat elk
mens altijd recht heeft op een menselijke behandeling. Laten we onszelf en elkaar
scherp houden op het blijven ontwikkelen van die medemenselijkheid.
Opdat we naar alle eer en geweten kunnen zingen en spelen: you’ll never walk alone!
Met dank aan:
Jan Henk Akkerman,
Jan Grootjans, Ger Wind,
Wim Boer, Roely Polling,
Wim Mulder en
Helene Westerik.
Voor de foto’s:
Bertha de Lange.
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De hele ceremonie:
De kranslegging, de taptoe en de dienst zijn gefilmd en terug te zien op You Tube.
https://www.youtube.com/watch?v=sgDU9UMepZ4&feature=youtu.be
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VRIJHEID
'Het is stil in Amsterdam'. Dit liedje van Ramses Shaffy speelde door mijn hoofd toen
ik onlangs naar de 4 mei herdenking keek. Het voelde beklemmend om de
6 personen over de Dam te zien schrijden, bijna verloren in de leegte. Maar ook wel
indrukwekkend met het prachtige gedicht van Eva Pronk en de toespraak van de
koning. Bij iedere herdenking wordt benadrukt dat er mensen hebben gestreden en
hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. Mensen die mede aan de basis staan
van onze huidige vrije samenleving. Wij zijn gewend aan de vrijheid die we hebben,
maar laten we alert zijn op dat we die ook behouden. Omdat onze vrijheid op dit
moment behoorlijk onder druk staat door een onzichtbare vijand, ben ik me aan het
afvragen wat de gevolgen van deze “Coronatijd” zullen en kunnen zijn. En dan heb ik
het niet over 'problemen' zoals haaruitgroei, niet uit eten kunnen gaan of over het feit
of ik al dan niet op vakantie kan. En ik heb het ook niet over 'het nieuwe normaal'
waar Rutte het over heeft. Je wilt toch zeker niet de huidige situatie als normaal gaan
beschouwen. Nee, ik filosofeer meer over de kánsen die deze pandemie biedt, zoals
Albert Einstein al opmerkte: 'in the midst of every crisis, lies great opportunity'.
Kansen die kunnen leiden tot veranderingen in de toekomst. We zien om ons heen en
in de berichten in de media dat de vermindering van economische activiteiten nogal
wat voordelen heeft, zoals schonere lucht, schoner water, minder files, minder CO2
uitstoot, minder hectiek en meer solidariteit en zorg voor elkaar. Mooi als we dat
zouden kunnen vasthouden. We merken ook dat de steeds efficiëntere economie in
een crisis kan leiden tot zorgelijke tekorten, tot grote afhankelijkheid van andere
werelddelen, tot uitputting van grondstoffen, vermindering van biodiversiteit en tot
steeds grotere ongelijkheid. Ook wordt verwacht dat als we zo doorgaan met de
uitputting van de aarde, de pandemieën elkaar steeds sneller en in ernstiger mate
zullen opvolgen. Daar moeten we dus zeker van af. De vraag is hoe.
Er zijn economen, wetenschappers, partijen en burgers die daar ideeën over hebben,
zoals minder zinloze en vervuilende producten consumeren, een basisinkomen voor
iedereen, andere economische uitgangspunten, waarbij niet onbeperkte groei, maar
een duurzame, rechtvaardige samenleving voorop staat. Bijvoorbeeld de 'Green New
Deal' of de suggesties in het manifest van 170 wetenschappers (Trouw, april 2020)
en allerhande andere voorstellen en experimenten. Daar horen we relatief weinig
over. De meeste economen en politici schetsen zwarte scenario's, zoals
'de ernstigste economische crisis ooit' en 'hoe gaan we hier uitkomen'. Hierdoor wordt
angst gecreëerd en, zoals we weten, angst is helemaal geen goede raadgever.
Ik pleit er dan ook voor dat de media extra aandacht gaan geven aan hoe we veel
positiever uit deze crisis kunnen komen. Dat we zelf in onze eigen kring er zoveel
mogelijk aan doen om dat te bereiken. Help elkaar, met name de mensen die het nu
moeilijk hebben, creëer een insectvriendelijke tuin, koop geen onnutte dingen die je
binnenkort toch weer weg doet, doe wat langer met je kleding, koop bij de plaatselijke
winkeliers, plan voorlopig een vakantie in Nederland, probeer zoveel mogelijk her te
gebruiken enzovoort, enzovoort.
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Het is mijns inziens beslist nodig dat regeringen nu beleid in gang zetten dat echt een
verschil gaat maken en niet terugvallen op 'business as usual' . Ik hoop dat burgers de
partijen die dit beleid tot speerpunt maken, steun en stem gaan geven. Het is wellicht
wat innocent, maar ik hoop dat als we elkaar straks weer in alle vrijheid kunnen
ontmoeten, we kunnen zeggen dat we naar aanleiding van deze crisis een goede
wending hebben gegeven aan onze, steeds duurzamer wordende, gezondere
samenleving. Dan is onze vrijheid extra veel waard.
Anke van der Honert
Reacties op of ideeën naar aanleiding van dit
stukje, zien we graag tegemoet.

——————————————————————————————————————OSR MEDEDELINGEN
Hallo inwoners,
OSR is momenteel door de corona crisis gestopt met lesgeven, zodra het weer mag,
gaan we het balgevoel herstellen met inhaal trainingen, zodat we ons gaan
voorbereiden op het nieuwe seizoen, wat hopelijk weer van start gaat in september.
Mocht je als nieuwe inwoners hiervoor belangstelling hebben, stuur dan een mail naar
info@volleybalOSR.nl en we nemen contact met je op.
De meeste inwoners weten ook, dat we al jaren oude metalen verzamelen en dat we in
juni een grote ophaaldag organiseren. Of we dat dit jaar ook kunnen gaan doen is nog
twijfelachtig. Als nieuwe inwoner kan je hier ook gebruik van maken. Het scheelt je
uiteindelijk stortkosten bij de gemeente en je bent circulair goed bezig!
Maar mocht je nu wel omhoog zitten met je oude metalen, dan kan er individueel wel
een ophaal moment gemaakt worden. Brengen kan natuurlijk ook . Bel maar voor een
afspraak met de oudijzer bellijn 0591-549515 en de vereniging gaat het regelen.
Voor nu wensen we jullie ondanks alles toch een mooie zomer tegemoet met veel
sterkte tijdens deze corona tijd.
Bestuur vv OSR
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BIJENKASTEN IN HET DORP
Laatst hoorde ik van een buurvrouw dat er bijenkasten in het weiland achter haar huis
zijn geplaatst. Wie daar langsloopt ziet het zo. Het blijkt dat het plaatsen van deze
bijenkasten een initiatief is van onze lokale kruidenier Jeroen Schippers. Ik heb hem
benaderd voor meer informatie. Hier zit een mooi idee en bewustzijn achter. Het blijkt
dat Jeroen 2 bijenkasten leaset. Dat is in principe voor een periode van 3 jaar en blijkt
het succesvol, dan wordt het verder uitgebreid. De bedoeling is dat de kasten
uiteindelijk op het dak van de supermarkt komen te staan. Omdat daar dit jaar
verbouwd gaat worden - en zulke activiteiten de rust van de bijen zou verstoren - staan
ze eerst een jaartje in het weiland.
Het lijkt me mooi om bijen te houden voor de honing, maar dat is hier bijzaak. Zoals
men algemeen weet, gaat het niet goed met de bijenstand in ons land en dat is een
serieuze zaak. Jeroen wil daar graag iets aan doen door in ieder geval zijn tuin goed
met bloeiende planten te vullen. Hoe meer mensen dat doen, hoe mooier het is. En
daarnaast draagt hij een steentje bij door het plaatsen van bijenkasten.
De achterliggende gedachte is dat des te minder ‘steentuinen’ er zijn, des te beter het
is voor de natuur. Want hoe krijgt een boer anders de planten op zijn land bevrucht
waardoor nieuwe gewassen groeien? Bijen zijn keihard nodig om de
voedselvoorziening voor mens (en dier) in stand te houden. Stel dát ze zouden
uitsterven, zie ik nog geen mensen in ploegendienst met een penseeltje over de
akkers gaan. Grappig? Zeker niet. Geen bijen, geen graan, geen brood. Zo simpel is
het.
Het is niet altijd eenvoudig het verschil tussen bijen en wespen te zien en da’s toch wel
handig om te weten. We moeten tenslotte zien te vermijden dat we zo’n wollig
goedzakje per abuis het leven uit meppen. Ter verduidelijking is dit hoe
Natuurmonumenten het verschil omschrijft: veel bijen zijn door hun lange beharing van
wespen te onderscheiden. Wespen zijn veel kaler. Ook hebben bijen vaak een bosje
extra lange haren aan hun achterpoten, waarmee ze stuifmeel verzamelen. Zo lijkt het
onderscheid al makkelijker. Nu komt het wel eens voor dat sommige mensen haast in
paniek raken bij het zien van zo’n zoemende vlieger en wie eens gestoken is door een
wesp, is extra alert. Begrijpelijk. Sla echter niet zomaar in het wild om je heen, want
goed bekeken zijn bijen kostbare dieren en elk exemplaar is er één! Een bij steekt
alléén als hij bedreigd wordt, bijvoorbeeld als je er op gaat zitten of staan.
Helaas lijden bijen vaak onder het negatieve imago van de wesp. Een wesp komt op
zoetigheid af en probeert aan tafel hinderlijk een graantje mee te pikken. Ze zijn gek op
fruit, snoep, zoete wijn of frisdrank of in het algemeen datgene wat men bijvoorbeeld
meeneemt bij een picknick. De bij daarentegen zul je aan je dis niet tegen komen. Die
blijft het liefst weg van de mensen en is alléén maar op zoek naar bloemen en daar
kun je niet genoeg van hebben. Gelukkig zaaien ook onze lokale boeren sinds jaren
een strook met bloemzaad naast hun gewas, da’s alvast prachtig. In menige tuin valt
met ‘tegel-er-uit/plant-er-in’ echter nog heel wat winst te behalen. Fijn dat dat zaai- en
plantgoed op meerdere plaatsen binnen en net buiten het dorp verkrijgbaar is,
eenvoudiger kan haast niet.
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Jeroen: “ik hoop nog steeds dat de
gemeente een paar (natuurlijk niet
alle) grasvelden die al niet of
nauwelijks worden gemaaid, om wil
zetten in bloemenweiden. En voor
dat alles is dít een eerste stap. Dit
initiatief is 1 ding dat ik doe. Als dorp
kunnen we meer, kijk maar naar
Valthe waar men echt bewust bezig
is het dorp te voorzien van meer
wilde bloemen.”
Van beton- en grindtuinen worden bijen niet blij en het is ook zó jaren ‘80.
Die lijken onderhoudsvriendelijk, maar wanneer een paar maal per jaar toch de
brander of stilletjes de round-up uit de schuur komt om het onkruid tussen de tegels
weg te krijgen, lijkt daar weinig ’vriendelijks’ aan. Creëer je een tuin vol mooie
bloeiers of zaai je een wildmengel, dan regelt de natuur alles zelf op een prachtige
manier. Want waar bloemen en planten staan, groeit niet of nauwelijks onkruid.
Een keer per jaar ga ik minutieus langs m’n borders en doe uiteindelijk weinig tot
niets, behalve genieten. Wat er staat, groeit vanzelf en waarom zou ik het beter
weten dan de natuur …
Het belang van biodiversiteit kan niet genoeg benadrukt worden: het is essentieel
voor ons leven en onze gezondheid. Een bloeiende en groene leefomgeving draagt
bij aan de kwaliteit van ons leven. Het ‘eenvoudige’ tuintje met bloemenborder en
wat fruitbomen is een levend/levendig schilderij met vogels, vlinders én bijen.
Nog een voordeel van planten is als ik nu nog, een tegenstander hoor, dan breekt
m’n klomp en ja, die heb ik, dat allerlei insecten worden aangetrokken zoals de
sluipwesp en die is weer bijzonder gek op de eikenprocessierups. Hoe mooi is dat!
Op onderstaande links – en nog veel meer sites – is interessante informatie over
bijen te vinden.
https://www.facebook.com/tuinhoning
https://reportersonline.nl/de-bijenkoningin/
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/help-de-bij/alles-over-de-bij
Conny van der Bent

Foto’s Arjan Bouwhuis
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NIEUWE AANWINSTEN IN ODOORN
Aan de Borgerderweg 18 is nu een MINIBIEB waar boeken gratis worden
aangeboden. Het idee is dat boeken die maar staan te verstoffen in huis de kans
krijgen om weer te worden gelezen. Heb je het boek uit? Dan mag je ‘m houden,
doorgeven of terugzetten voor iemand anders. Mocht je zelf een boek hebben staan
wat een nieuwe leesronde verdient? Breng ‘m langs, het kastje is altijd open. In deze
minibieb staan boeken voor alle leeftijden en er zijn handgeschilderde stenen en
kaarten te koop, dus kom ’s langs!

Ook aan de Dopheide 19, komt vanaf 22 mei een Minibieb maar dan met
Kinderzwerfboeken.
Wat zijn kinderzwerfboeken?
Zwerfboeken zijn van alle kinderen, ze zwerven van kind naar kind. Op alle
zwerfboeken zit een sticker, daar kan je ze aan herkennen. Je mag ze gratis
meenemen. En als je hem uit hebt laat je hem weer verder zwerven. Je kunt hem
doorgeven aan een vriendje, terugplaatsen in de kast of in 1 van de zwerfpunten in
de buurt. Op de website van kinderzwerfboek kun je zien waar overal een kast staat.
Dat zijn er best wel al veel in Drenthe.
Heb je nog kinderboeken liggen waar je niets mee doet (ze moeten er wel netjes
uitzien) mag je ze altijd langsbrengen. Ze worden voorzien van een sticker en gaan
dan de wereld in.
Kom gerust kijken. Er zitten boeken in voor kinderen van verschillende leeftijden
(4-12 jaar). En elke maandag worden er wat boeken gewisseld. Zo blijft het
interessant om regelmatig te kijken. Tevens verkopen wij in ons kastje gekke/leuke
boekenleggers.
Sandra Cornet-vd Bree en Anita Kemper
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STEENGE TENTENVERHUUR 100 JAAR?
De lezers onder u die ook het Dagblad van het Noorden lezen hebben enige tijd
geleden kunnen zien dat ons fameuze tentenverhuurbedrijf Steenge vermoedelijk 100
jaar bestaat. Ik schrijft vermoedelijk omdat men het niet helemaal precies wist. Het
kwam in dat interview een beetje zijdelings aan de orde, het belangrijkste onderwerp
was de manier waarop het bedrijf de Corona-crisis tracht te overleven. Hoewel dat
laatste op dit moment natuurlijk ook het belangrijkste is, leek het mij aardig om juist
vanuit de dorpskrant een beetje aandacht aan het eerste te geven. Bovendien zitten
degenen onder u die het interview in het Dagblad hebben gelezen niet op een kopie
van dat interview te wachten. Daarom toog ik naar de basis van het bedrijf aan de
Exloërweg en daar had ik een uitvoerig gesprek met Willy Steenge, u allen wel
bekend. Bart, de huidige directeur, kwam ik nog net in de gang tegen, maar die had op
dat moment andere besognes en die heeft hij in deze tijd wel meer. Als u ooit wel eens
op het terrein of in de gebouwen van het bedrijf bent geweest, zult u zich niet kunnen
voorstellen in welke bijna serene sfeer ik daar terecht kwam. Ik heb persoonlijk ooit
daar in de kantine buitengewoon gezellige momenten meegemaakt, nu had ik bijna
een intiem gesprek met Willy. Destijds was het van alles, maar niet intiem!!
We begonnen toch maar eens over die 100 jaar, maar daarbij bleek al vrij snel dat
jaartallen niet echt “het ding” van Willy zijn. Het bleef dus een beetje zoeken naar het
echte geboortejaar van de firma, maar aan de andere kant, hoe belangrijk is dat? Er
bestaan nog wel oude geschriften en ergens in die geschriften, die bij oom Bé hebben
berust, maar die nu weer ergens anders zijn, zit bijvoorbeeld een verzoek van iemand
die in een tent een ruimte wilde huren of krijgen om sigaren te kunnen verkopen. Dit
schijnt een van de eerste geschriften te zijn, die erop duiden dat de firma tenten
verhuurde.
Opa Jacob (de opa van Willy) was de oprichter, hij kwam rond 1900 uit Beilen naar
Odoorn, de vader van Willy is in 1916 in Odoorn geboren. Zoals ook al in het Dagblad
stond, was opa boer, bakker, hij had een winkel en hij organiseerde Concours
Hypiques. Dat laatste was de link naar de tenten, die waren nog in de vorm van, wat
Willy “palenwerk“ noemt. Ik stel mij dat een beetje voor als ouderwetse circustenten. In
de oorlog (de tweede wereldoorlog) kocht hij in Sleen een tent met een houten
frame, dat was al weer een verbetering. Inmiddels zat de vader van Willy ook in de
zaak. Om zijn zakelijke instinct aan te geven even het volgende. In de oorlog kreeg
men distributiebonnen voor voedsel en rokerij, maar boeren kregen die ook voor
dekkleden. Omdat hij niet rookte ruilde hij zijn rookbonnen voor dekkleden en die
waren dan weer voor de tentenbouw te gebruiken. Het bedrijf was oorspronkelijk
gevestigd op de plek waar nu hotel De Stee staat. Wat ik nooit heb geweten is dat
De staat voor Dekens en Stee voor Steenge. Zo leer je nog eens wat.
In die vroege jaren van het bedrijf was er nog twee keer per jaar een schapenmarkt in
Odoorn en daar kwamen natuurlijk tenten aan te pas. Feesten, waaronder het
Zuidenveld, vonden destijds nog plaats op de oude sportvelden en die lagen toen
achter de boerderijen Martenshof/Lubbelinkhof, globaal de strook tussen de woningen
aan de Valtherweg en het Paasbergenbosje (althans wat daar van over is).
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Later is het bedrijf verhuisd naar de plek waar nu Ton van den Brink zijn
fysiotherapiepraktijk heeft (het oude politiebureau). Daar stond toen nog een
langgerekte boerderij. In 1948 (toch weer een jaartal) verhuisde men naar de
Borgerderweg, de plek waar Willy en Charlotte tegenwoordig wonen en waar
Marleen Kirchof ’s MK Object is gevestigd. Het bordje met Steenge tentenverhuur
hangt daar nog aan de schuur. Persoonlijk herinner ik mij dat we daar met een aantal
vrienden in die periode een tent hebben gehuurd voor een vakantie in de buurt van
Locarno, aan de Zwitserse kant van het Lago Maggiore. Na een gruwelijk noodweer,
waarbij een twintigtal dodelijke slachtoffers te betreuren viel, stond onze tent, vrijwel
als enige, nog fier overeind. De luchtbedden dreven weliswaar in het water, maar de
tent was in orde.
Kortom, ook toen verhuurde de firma Steenge al goede tenten, maar die van ons was
wel een stuk kleiner dan de huidige. Over deze tenten gesproken, in de loop der
jaren is er wel een groot aantal renovaties doorgevoerd. Die zijn niet alleen door de
heren (het is wel een echte mannenwereld !!!) uitgedacht, maar vaak ook zelf
uitgevoerd en gefabriceerd. Zo heeft men voor de zogenaamde trektenten (dat is iets
anders dan trekkerstenten, daar ga je mee op vakantie) machines ontwikkeld om de
zeilen op het geraamte van spanten te hijsen en inmiddels ook een nieuwe machine
om ze er weer af te halen. Dat is blijkbaar niet een kwestie om de zelfde machine
achteruit te laten draaien. Verder beschikken ze intussen over opblaasbare zeilen,
die omdat ze dubbelwandig zijn met een luchtlaag ertussen, veel beter isoleren en
daarmee vooral condensvorming voorkomen. Oorspronkelijk werden die vooral
gebruikt boven podia, om te voorkomen dat artiesten en hun installaties nat worden.
Tegenwoordig worden tenten soms ook ’s winters gebruikt - denk aan de ijsbaan op
het plein in Emmen – en dan geeft het ook veel meer warmte in bijvoorbeeld het
horecagedeelte. Willy vertelde dat in het verleden het gebruik van een tent vanaf half
september eigenlijk al niet meer werd gedaan vanwege de kou. Een andere
innovatie, die ik zelf destijds met ogen hebben gezien, is het hergebruik van de oude
LPG-tank van de voormalige garage Braam, alhier. Omdat LPG niet meer verkocht
mocht worden in de bewoonde wereld, was deze overbodig. Nadat deze was
uitgegraven is hij herplaatst aan de Exloërweg en wordt tegenwoordig gebruikt voor
de opslag van het hemelwater dat van de enorme daken komt. Dit water wordt
vervolgens weer gebruikt om de tentzeilen schoon te maken en dat gebeurt ook weer
in een zelf-ontwikkelde en gemaakte wasinstallaties. Tussen twee haakjes, het bedrijf
is in het begin van de jaren ‘80 verhuisd naar de huidige locatie aan de Exloërweg.
Tenslotte kwamen we samen tot de conclusie dat het bedrijf in de loop van al die
jaren toch wel iets voor het dorp heeft betekent. Globaal kun je zeggen dat misschien
wel de helft van alle jongens uit ons dorp bij Steenge heeft gewerkt en dat ze daar
kerel zijn geworden (de dienstplicht was afgeschaft !!). Er werd hard gewerkt, soms
op gekke tijden en bij slecht weer en ze leerden vooral ook om als team te
functioneren. Bovendien was het een nuttige leerschool in, zoals Willy dat op zijn
geheel eigen wijze noemde, hun “Bongeljaren”, een prachtig Drents woord voor
zoiets als de puberteit .Dit is maar één aspect, ook andere bijdragen zijn natuurlijk
geleverd, denk aan het SIVO, maar dat was ook gewoon een zakelijke activiteit.
Recent hebben we nog een klein voorbeeld gezien bij de verplaatsing van het
beeldje van dominee Van Lunzen, ergens anders in dit boekje ziet u daar het
eindresultaat van.
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Hoewel we het onderwerp eigenlijk willen vermijden, ontkwamen we er toch niet aan
om het over de Corona-crisis te hebben. Zoals ook al in het Dagblad stond, doen ze er
alles aan om het bedrijf door de crisis te slepen, onder anderen door het vaste
personeel, inclusief de directeur, ergens anders in te zetten
Volgens mij kunnen we alleen maar hopen dat het 100-jarig bestaan, in welk jaar dat
ook maar precies valt of is gevallen, niet het einde van dit unieke bedrijf zal zijn.
Ze geloven er zelf gelukkig volledig in en men is druk bezig met allerlei alternatieve
oplossingen.
Ik wens ze daar vooral veel
succes en vindingrijkheid bij,
ik heb er het volste
vertrouwen in.
Theo Zondag

_____________________________________________________________________
SNACKPOINT ORING
Gelukkig gebeuren er in deze rare tijden ook veel mooie
dingen in het dorp. Er wordt op de verschillende plekken
gebouwd en uitgebreid. Dat is mooi om te zien.
Vanaf 29 mei krijgt Odoorn ook een uitbreiding in de vorm
van een snackwagen. De heren W. Pater en E. Tingen
gaan hun best doen om met hun nieuwe snackwagen de
mensen te voorzien van een lekkere snack. Ze zullen op het
terrein van de dorpsgarage naast de benzinepomp
komen te staan. U bent dan natuurlijk van harte welkom om op de
woensdag tot en met zondag een keer langs te komen.
Maar let op, de snackwagen zal tot 20.00 uur geopend zijn.
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RARA WAT IS DIT?
Ik had de afgelopen maand deze klem in de rubriek
geplaatst. Daar is heel leuk op gereageerd. Het is
inderdaad een bankschroef. Echter blijft er toch nog iets
een beetje onbeantwoord. Jan Geerts schreef: “volgens
mij is het een bankschroef, de lange stang werd er aan
gezet om het op een dikke balk te kunnen plaatsen,
je ziet ze in allerlei maten, ook soms de stang met een
plat stuk aan het eind voor de bevestiging op een plank /
werkbank waarschijnlijk ooit door de plaatselijke
smeden gemaakt?? Maar het kan ook fabriekswerk zijn
Meerder keren ontving OSR dit wel bij het oude ijzer.
Zou je grotere exemplaren willen zien kijk dan eens een
keer in het gereedschapsmuseum op Polweg 1 in Exloo,
na de corona tijd, in bijlage 2 voorbeelden van kleine
modellen”
En inderdaad zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de
twee voorbeelden en het tot nu toe onbekende voorwerp.
Maar of ze nu door smeden zijn gemaakt of uit de fabriek
komen blijft nog even de vraag.

Foto: J. Geerts
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Deze maand ben ik zelf erg benieuwd of er iemand is die de vraag kan
beantwoorden. Deze maand hebben we een voorwerp dat werd aangeleverd door
dhr. G de Vreede. Ook kreeg ik deze foto’s toegestuurd. Het was voor mij een
volkomen onbekend iets, en dus des te leuker.
Het is een schaaltje op een voet
ca. 10 cm van de grond.
Het schaaltje is ca. 20 cm in
doorsnede en verdeelt in
allerlei bakjes. In het midden van
de schaal zit een gat en het
schaaltje is ook afneembaar van
de voet, zoals op de foto hier
onder te zien is. Als het schaaltje
op de voet geplaatst wordt kan
deze gemakkelijk rond draaien.

Foto: G de Vreede

In het volgende nummer komt
de uitleg, maar toch hoop ik
dat er iemand de uitdaging
aan gaat en ons vertelt wat
voor voorwerp dit is.

Foto: G de Vreede

Bert van der Lit
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ODOORN BOUWT VERDER
Ondanks de crisis wordt er in Odoorn toch nog volop gebouwd en verbouwd. Een
aantal spraakmakende projecten trok daarbij onze belangstelling en daarom leek het
ons aardig om daar een beetje aandacht aan te schenken. Ik ben daarbij misschien
ook nog wel een aantal andere projecten vergeten, maar dat zij dan zo. Daar waar al
iets te zien is, heb ik een foto gemaakt van de voortgang van de (ver)bouw, in de
andere gevallen gebeurt er nog weinig zichtbaars of nog helemaal niets. Wat betreft de
eerste groep, van het project “boerderij Schutrups” op de hoek van de Hoofstraat en de
Torenweg is de fundering en daarmee de opzet van het project al goed te zien.
De heer Wouda jr., de initiatiefnemer van dit project, heeft al in een eerder nummer
van Oes Dörp laten zien hoe het geheel eruit gaat zien. Het gaat om 6 appartementen,
de bouw gaat volgens schema, de planning is dat er in februari 2021 wordt opgeleverd.
De verhuur gaat via Makelaardij Huis, na de vakantie zullen de appartementen ook op
Funda te zien zijn. Er is volgens hem belangstelling, maar er zijn nog appartementen
beschikbaar.
Zijn tweede grote project is de boerderij van de familie Beuving, naast het woonhuis
van de familie Wouda en L’eaudoorn. Daarvan heeft de heer Wouda
aangegeven dat de plannen nog in de ontwikkelingsfase zitten en dat er nog overleg
met de gemeente plaats vindt over de exacte invulling. Eén schuur wordt gerenoveerd,
de rest is, gelet op de bouwkundige staat niet meer te redden en zal worden
afgebroken. Zodra de plannen definitief zijn zullen ze gepubliceerd worden. Dat zal
zowel via de officiële gemeentelijke kanalen, als op andere manieren plaatsvinden.
Dat laatste geldt ook voor onze dorpskrant. Letterlijk naast het eerstgenoemde project
realiseert de firma Avitec van dorpsgenoot Ben Timmermans in het oude pand van
Stevens en later Anhill aan de Torenweg (hoek Hammeersweg) een viertal
appartementen. De
bovenste laag was al
een woning, de winkel
en opslagruimte wordt
nu omgevormd tot drie
woonruimtes. De
buitenkant wordt
volledig met hout
bekleed en daarmee
krijgt het geheel een
heel eigen uitstraling.
De appartementen zijn
vanaf de zomervakantie
(half juli) te huur.
Tenslotte hebben we vernomen dat het voormalige Kruisgebouw aan en in de
Langhieten door Ben Timmermans en Marcel van Klinken is aangekocht. In dat pand is
tegenwoordig de bibliotheek gevestigd met daarboven een aantal kantoorruimtes.
Ook hier is de exacte invulling nog niet bekend.
Theo Zondag
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PUZZEL: VIERKANT UIT VIJF
De vijf stukken die hieronder staan afgebeeld kunnen samen één vierkant vormen.
De vraag: hoe moeten de stukken dan tegen elkaar aan worden gelegd?

Oplossing oes dorp van april
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LEZEN EN VOORLEZEN (141)
Nav. Janneke Schotveld, De Zolderkinderen uitg. Unieboek 2020
(3e herziene druk)
KINDEREN KUNNEN MEER DAN JE DENKT !
Om te beginnen kennen jullie vast wel een of meer verhalen over SUPERJUFFIE.
Die verhalen zijn ook geschreven door Janneke Schotveld. (Tussen 2 haakjes; er zijn
8 boeken verschenen over deze bijzondere juf. Verder is in 2018 een film over haar
uitgebracht. Eind 2020 volgt een tweede film. Nu ben je op de hoogte).
Het boek over de zolderkinderen ademt, om zo te zeggen, dezelfde sfeer. Met vaart
en spanning en met een voor de kinderen positieve afloop. Met name door de
tekeningen van Annet Schaap, aan wie het boekje (terecht) is opgedragen, krijgt het
verhaal een lichte ondertoon. Je begint te lezen en te kijken naar de illustraties en je
raakt zo geboeid dat je het direct helemaal wilt uitlezen! WEDDEN? Dit is de
derde vernieuwde druk, kun je nagaan!
VERHAAL
In een oud landhuis wonen 3 gezinnen. In totaal 5 kinderen en 5 volwassenen plus
hond Zwiep en kat Lotje. Het huis heet het Koekoeksnest. Op de zolder bivakkeren
de kinderen. Ze doen veel samen. Ze krijgen de ruimte van hun ouders. Dan gebeurt
er iets verdrietigs. De oude dame, van wie het huis is, overlijdt. Ze noemen haar
tante Mimi. Ze kunnen in het huis blijven wonen maar er is wel een nieuwe eigenaar
neef Jimmy Spier, die in Australië woont. Als dat maar goed gaat denkt een
oplettende lezer.
Het gaat niet goed, inderdaad. Ik zal jullie geen verslag van de feiten geven maar er
gaat veel niet goed, er komt zelfs nog politie aan te pas maar de nep-neef (dat vindt
er plaats) trekt gelukkig aan het kortste eind. Alle kinderen zijn ermee bezig en de
hond. Kinderen kunnen echt meer dan je denkt.
OPVALLEND
De les die in dit (spannende) verhaal verwerkt zit, is de belangrijke vraag aan
kinderen: Durf je je eigen weg te gaan als je zeker weet dat er in je omgeving iets
plaats vindt dat niet klopt? Misschien moet je wel een pittige discussie beginnen thuis
of op school, nadat zoveel mogelijk kinderen het boek gelezen hebben. Ik hoor het
graag.

Berend Boekman
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DE TUIN IN ‘ANDERE TIJDEN’
Nu tuinliefhebbers in dit seizoen weer ruim tijd aan hun hobby kunnen besteden,
groeit en bloeit één en ander uitbundig. Wie ook een bijzondere plant of bloeier met
de lezers wil delen, graag mailen naar de redactie@odoorn.nu. We kiezen uit de
inzendingen een selectie voor het juni nummer.
Conny van der Bent

Kastanjeboom is zeker 30 jaar oud.
Naarmate de jaren verstrijken worden de
blaadjes kleiner. Het is een vorm tussen een
gewone boom en een bonsai
geworden.

Palmboom in bloei

(eigen foto’s)
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Driesprong Hammeersweg (1965)
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