34e jaargang no. 2
Oktober 2021

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur)
Politie:
0900-8844
Brandweer:
0592-312345
Buurtbeheer:
0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur)
KERKDIENSTEN

Op 14 november is er om 10.00 uur een dienst met Helene Westerik en Wim Boer op
orgel. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl

DORPSAGENDA
Bibliotheek: Maandag 8 november van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4
jaar) met hun ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart
Voorleesuurtje.
Bibliotheek: Digitaal café voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op
maandag 29 november van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.
AFVALKALENDER 2021 NOVEMBER
2 november plastic, 6 november oud papier, 9 november restafval, 16 november gft,
23 november plastic, 30 november restafval.
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op www.mijnafvalwijzer.nl
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VAN DE REDACTIE
De eerste maand van het laatste kwartaal is al weer bijna om. Een maand waarin de
landbouwers om ons heen lange dagen hebben gemaakt om het gewas weer binnen
te halen. Da’s straks o.a. weer brood op de plank, suiker in de pot en groente in het
schap. Lekker! Mooi nieuws is dat een (hier opgegroeide oud-)dorpsgenoot cum laude
is afgestudeerd met haar film over ijs en ónze schaatsbaan! En dat is nog niet alles. Ze
heeft daarbij een fraaie tentoonstelling samengesteld die voorlopig nog bezichtigd kan
worden. Verderop in dit nummer meer hierover.
Iets minder blij zijn we bij de redactie met berichten ‘via een omweg’ dat mail soms niet
blijkt aan te komen. Bijzonder spijtig want daarmee lopen we, bleek recentelijk, soms
prachtig dorpsnieuws mis. Daarom leek het een goed idee ook hier nog eens een keer
ons mailadres te vermelden: redactie@odoorn.nu. En dan hopen we dat het góed
komt, omdat we altijd geïnteresseerd zijn in nieuws. Want: ‘als u ons bereikt, bereikt
het nieuws iedereen.’ En trek me anders maar aan m’n staart (bij wijze van spreken).
Over staarten gesproken; het is weer bijna tijd voor Sint Maarten. Op donderdag
11 november a.s. komen de kinderen traditioneel weer langs de deuren. Het zou
gezellig zijn als zoveel mogelijk bewoners voor hun huis wat kaarsjes plaatsen, om de
kinderen met hun lied voor iets lekkers te verwelkomen.
Ook traditiegetrouw was jaarlijks in het oktobernummer te lezen dat u weer tijdig de
buurtkerstboom kon bestellen. Dit jaar niet, de grote bomen zijn op! Wellicht is er in uw
buurt een alternatief idee om de brinken in het dorp in kerstsfeer aan te kleden.
Veel plezier met het lezen van dit nummer.
Conny van der Bent
_____________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 25 november 2021
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5.
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 14 november 2021. U kunt een donatie
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.
___________________________________________________________________
BURGERLIJKE STAND Geboren:
21 juli: Nora, dochter van Koen en Sanne Hooiveld
16 september: Koen, zoon van Sjoerd en Anke Niemeijer en broertje van Luuk
16 oktober: Lucas, zoon van Jan & Tara Blom
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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RELATIEBREUK
U weet het ondertussen wel. Mijn dagen zijn hetzelfde. De krant, de kruiswoordpuzzel,
de koffie en mijn ochtendwandeling. Tegen zevenen is het nu nog bijna donker.
Onze krant wordt altijd bezorgd door een meisje. Voor het zakgeld. Verstandige
ouders. Geld moet verdiend worden. Ik weet daar alles van. Zelf werkte ik ooit voor
mijn zakgeld bij de bakker en de melkboer. Zaterdags. Bij de bakker voor een
rijksdaalder per dag. Dat stelde me in staat om eens per twee weken een boek van
vier gulden te kopen. Jongensboeken natuurlijk. Arendsoog, Bob Evers en Winnetou.
Of Biggles. Maar die waren maar f 1,25. Prisma pockets. Bij Boekhandel Dertien in
Emmen. Meneer Dertien was gereformeerd en christelijk goed gesorteerd. Bij het
afrekenen gaf hij me het gevoel dat hij liever zag dat ik stichtelijker boeken kocht.
Toen de melkboer me vier gulden per zaterdag bood, met gebruik van een brommer,
nam ik afscheid van de bakker. Zo kon ik wekelijks een boek kopen.
Maar ik dwaal af. De bezorgster. jongens van haar leeftijd zien haar wel zitten. Laatst
had ze hulp. Een vriendje. De liefde. Hij was extra vroeg voor haar opgestaan.
Verliefd. Willen is kunnen. En met z’n tweeën gaat de bezorging sneller en werk je bij
het krieken van de dag al aan je relatie. In de woonkamer hoorde ik de klep van de
brievenbus. De krant. Maar, toen ik aan tafel zat met de kruiswoordpuzzel en de
koffie ging de bel. Onze krantenbezorgster. Ze sprak verlegen en aarzelend: “Ja
meneer, er is een probleem”. Dat klonk niet best. “Mijn vriend zit vast meneer”. Ik keek
verwonderd en vroeg haar wat er aan de hand was. “Ja, hij zit vast meneer. Hij helpt
me met de bezorging. Maar hij heeft hij bij uw buren de Trouw in de bus gedaan in
plaats van het Dagblad van het Noorden. Hij deed het verkeerd. En hij wilde de krant
er weer uithalen. Maar nu krijgt hij zijn hand niet meer uit de gleuf van die brievenbus.
En de krant zit er ook nog in. Wilt u even komen kijken”.
Ik ben de beroerdste niet. En liep met haar mee. Ik zag dat haar aanbidder inderdaad
vast zat. Tegen de gevel. Zijn pols in de brievenbus. Met de rug tegen de muur.
Muurvast was hier zeker van toepassing. Arme kerel. De stakker. Toen ik voorzichtig
probeerde de hand los te maken ging dat niet. Alleen een pijnlijk au au au was het
gevolg. Hij zat vast en bleef vast. Geketend aan een roestvrij stalen brievenbus.
Maar daar schoot mij iets te binnen. “Wacht maar eens even”, zei ik. (Wat hij
noodgedwongen toch al deed). Zij keek toe. Thuis in de keuken heb ik toen de fles
met afwasmiddel gehaald. Dreft. (voor zachte handen) Toen ik daarmee de pols van
haar aanbidder insmeerde, kon ik zijn hand voorzichtig uit de gleuf trekken. Vrij. En
opgelucht. Zijn vlam deed daarna de goede krant in de bus en het wel wat
gescheurde Trouw-exemplaar ging terug in haar fietstas. Toen ik later van mijn
ochtendwandeling thuiskwam, vroeg mijn vrouw of ik al had afgewassen. Omdat het
afwasmiddel nog op het aanrecht stond.
De volgende morgen zag ik onze bezorgster weer.
Ze bracht de krant. In haar eentje.
Gezienus Omvlee
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ORINGERKIDS2DAAGSE GROOT SUCCES!
Donderdag 16 september en vrijdag 17 september was er bij het oude SIVO terrein
weer een feestje te vieren. Het stond in het teken van een stoere boswandeling voor
kinderen. Het terrein was versierd met ballonnen, een partytent en springkussens om
vervolgens in het SIVO bosje van start te gaan met de wandeling. 154 kinderen kregen
een deelnemerskaart waarbij ze een afstand van 2.5 km of 5 km konden gaan lopen
samen met hun ouders, vriendjes en vriendinnetjes. Onderweg in het bos waren er
allemaal leuke vragen en activiteiten te doen, gymvereniging THOR stond klaar met
een paar leuke activiteiten. Bij de stempelpost kregen de kinderen ranja met wat
lekkers en een appeltje van COOP Schippers. Een leuke tattoo van bosdieren.
Boswachter Hans van Staatsbosbeheer wist de kinderen te amuseren met een verhaal
over de das en de vos in het bos. Bij de finish kregen de kinderen een heerlijk bolletje
ijs van L’ Odore.
Vrijdag gingen de kinderen voor de 2e dag van start, scouting Hunze Hikers zorgde
weer voor leuke activiteiten in het bos en onderweg waren er weer allemaal kleine
activiteiten. Kinderopvang Kei Kidz stond bij de stempelpost met een bidon drinken en
wat lekkers. Deze dag werd spectaculair afgesloten met een medaille! Kinderen
konden zelf een broodje bakken bij de vuurkorven met deeg van bakker Joost. Of een
lekker broodje knakworst nuttigen van COOP Schippers. Om zich vervolgens daarna
nog even uit te leven op de springkussens.
De organisatie bestaande uit 3 enthousiaste moeders Marjan Bril, Sabine Hofstra en
Jantiena Veldhuis kijken terug op een groot succes. Het weer zat mee, de locatie was
ideaal en er was een gezellige sfeer. Kinderen kwamen vol enthousiaste verhalen
terug uit het bos, hier doen we het voor! We bedanken de gemeente Borger-Odoorn en
Provincie Drenthe voor het geven van subsidies. En bedanken onze sponsoren en
vrijwilligers waardoor deze leuke activiteit in ons dorp mogelijk gemaakt kon worden.
Marjan Bril, Sabine Hofstra en Jantiena Veldhuis.
Meerdere foto’s zijn te zien op de website van www.odoorn.nu
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DE VROUWEN VAN NU IN DEZE TIJD

Wie zijn we en wat doen we? We gaan u wat vertellen over de Vrouwen van Nu in
Nederland en in ons dorp Odoorn.
In de 20ste eeuw waren vrouwen die op een boerderij woonden meestal boerin.
Drenthenieren bestond toen nog niet, en de riant verbouwde boerderijen lagen nog
ver in de toekomst. Die vrouwen werkten volop mee op de boerderij, zorgden voor het
vee, en hielpen de oogsten binnenhalen. Veel gereisd werd er toen nog niet, men
bleef in de buurt. De boeren overlegden met elkaar over bijvoorbeeld de oogsten of de
machines en gingen ook naar vergaderingen. De vrouwen daarentegen waren toch
ook door hun gezin veelal aan huis gebonden. In die tijd ontstond er bij hen de
behoefte om zich meer te ontwikkelen, ten behoeve van de boerderij, maar ook op
cultureel en maatschappelijk gebied.
Op 14 oktober 1930, ja toen al werd de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere
Plattelandsvrouwen opgericht. De naam is inmiddels diverse keren gewijzigd.
De vrouwen kwamen net als nu één maal per maand bij elkaar voor een lezing of
andere activiteiten. Het onderwerp werd met elkaar bepaald. In de vorige eeuw was er
ook gigantisch veel te ontdekken, net als nu in de 21ste eeuw. Nog steeds worden er
op deze avonden heel diverse onderwerpen besproken maar daarnaast zijn er ook
allerlei subgroepen, commissies noemen we die. U kunt bij ons schilderen, wandelen,
fietsen, lezen, internetten, reizen, en niet alleen in Nederland, ben je mal, wij reizen de
hele wereld over. Er is zelfs een commissie alleenstaanden die het hele jaar door van
alles organiseert.
Weet u, al deze activiteiten zijn heel belangrijk, maar wat eigenlijk het aller
belangrijkste is, was en zal blijven is het elkaar ontmoeten, kennismaken, en dat geldt
niet alleen voor een dorp. Gezien het feit dat er geen of nauwelijks vervoer was in die
tijd, is het heel opmerkelijk dat deze vrouwen hebben doorgezet. Ze hebben zich op
allerlei terreinen bekwaamd en de vereniging groeide. Friesland, Groningen en
Drenthe hebben de grootste afdelingen. We hebben afdelingsbesturen, provinciale
besturen en een landelijk bestuur. Landelijk hebben we rond de 40.000 leden.
Voor het bedrag van € 55,50 ben je een jaar lid en kun je deelnemen aan allerlei
activiteiten.
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Een beetje opmerkelijk is wel dat ons hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd, terwijl de
grootste en oudste afdelingen in Friesland, Groningen en Drenthe liggen. In het verre
verleden hebben wij noordelingen dat laten gebeuren. Een noordeling staat niet zo
vooraan te dringen. En dat moet vooral zo blijven. Is het u wel eens opgevallen dat het
weerbericht meestal tot aan de IJssel gaat? Is ook niet erg, wij hebben onze eigen
boeren en buitenlui die ons het weer voorspellen. Toch komen heel veel grote
wetenschappers, schilders, dichters en mensen uit de kunstwereld uit Noord
Nederland. Wij hebben hier hele kleine theatertjes, verscholen tussen de weilanden en
soms in de stal. Hier beleef je de prachtigste voorstellingen, zomaar met je neus
vooraan.
Terug naar de vrouwen van Nu. Denkt u echt dat het alleen voor oudere mensen is?
Welnee, hier komen mensen van alle leeftijden. Oud leert van jong, en jong leert van
oud. Lijkt het u wat? Kom eens een avond proefdraaien, zoek iets uit wat u aanpreekt
en kom. U kunt alle informatie krijgen van onze leden maar ook onze website geeft
duidelijk uitleg wat u allemaal bij ons kunt doen.
U begrijpt het goed, u bent van harte welkom!
Vrouwen van Nu Odoorn.
Riety Beuker
_____________________________________________________________________
AAN DE TROTSE OUDERS
Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie prachtspruit te sturen naar de
redactie? In het januari nummer worden namelijk de babyfoto’s geplaatst van alle
baby’s die zijn geboren tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021. Denk eraan, je wilt al
dat moois toch niet voor jezelf houden?
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WANDELNETWERK BORGER ODOORN GEOPEND.
Op vrijdag 8 oktober jl. is het wandelnetwerk Borger-Odoorn officieel geopend.
Misschien is “geopend” een beetje raar woord, we wandelen immers meestal in de
open lucht, maar je leest ook wel eens over een gevangenis die geopend wordt of een
open dag heeft. Dat is nog gekker. Het gaat bij dit netwerk over de bekende
knooppuntenroutes, zoals die er voor fietsers al jaren bestaan. Leuk feitje is misschien
om te weten dat wandelen verreweg de populairste vrijetijdsbesteding is en het
onderzoek waaruit dit bleek, stamde nog van vóór de Corona. Tijdens de pandemie is
het belang van wandelen naar veler en eigen waarneming nog veel groter geworden!
Door deze knooppuntenroutes hoef je geen bestaande route, bijvoorbeeld de routes
die waren afgezet met gekleurde paaltjes, meer te lopen, je kunt zelf een route
samenstellen.
Er zijn kaartjes te koop, bijvoorbeeld bij de Toeristische Informatie Punten. Verder
bestaat er uiteraard een app. Overal zijn knooppunten vastgesteld en van een forse
paal voorzien. Op die grote paal komt nog een klein kaartje van het gebied en de route
tussen de knooppunten is aangeven met kleinere paaltjes die verwijzen naar het
volgende knooppunt.
Daarnaast komen er op sommige plaatsen, bijvoorbeeld bij grotere parkeerplaatsen,
panelen met daarop een grote routekaart. Bij de fietsknooppuntenroutes staan deze
grote kaarten bij alle knooppunten, maar omdat de wandelknooppunten veel dichter bij
elkaar liggen zou, dat te veel van het goede worden. De openingshandeling werd
verricht door gedeputeerde Brink, wethouder Kleine van Emmen in zijn hoedanigheid
van voorzitter van het Recreatieschap Drenthe en wethouder Houwing van de
gemeente Borger-Odoorn. Onze gemeente is een van de eerste gemeentes waar dit
project is opgeleverd (niet de eerste) en de betrokkenen waren daar terecht trots op.
Als het hele Drentse netwerk klaar is gaat het om 11.000 km wandelroute in onze
prachtige provincie, als je tenminste in beide richtingen loopt. Wethouder Houwing
benadrukte nog eens dat onze gemeente uit zowel een zand- als een veengedeelte
bestaat en dat ook in dat laatste deel prachtige wandelingen zijn te maken.
Het landschap is weliswaar ruimer en je zult vaker de wind op de kop hebben, maar
dat geeft ook een extra uitdaging, als mijn
vrije vertaling van haar worden. Als je op
kaartjes de beide delen vergelijkt zie je
vooral een enorm verschil in dichtheid.
Mede om deze reden was ook gekozen voor
een officiële handeling in Drouwenerveen,
bij een overigens prachtige
groepsaccommodatie, genoemd 25°Noord.

Veel wandelplezier!!
Theo Zondag
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Burendag 2021
Zaterdag 25 september werd burendag 2021 gevierd in Langhieten 2. Wat was het
fijn om weer bij te kletsen onder het genot van een kop koffie, thee, ranja en lekkers.
We hebben kennis gemaakt met een aantal nieuwe buren. En genoten van het
heerlijke weer en de zelfgemaakte arretjescake, gebakken door een lieve buurvrouw.
Voor de kinderen hadden we deze ochtend een springkussen, die het hele weekend
mocht blijven staan. Dat was natuurlijk geweldig.
Al met al een geslaagde burendag! Het was een mooie start voor een jaar met veel
leuke activiteiten in het vooruitzicht!
Kim, Pieter, Ingeborg en Martine
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IJSWEE: EEN FILM (EN MEER) OVER
ODOORN
Okki Poortvliet woonde sinds dat ze een
baby van 6 maanden was in Odoorn.
Ze schaatste (bijna) elke winter met haar
leeftijdsgenoten op het Schoonmeer. Wat
hadden ze een plezier, na schooltijd samen
op de fiets door het bos, schaatsen op de
‘pakkiesdrager’ en zo snel mogelijk het ijs
op.
Vier jaren geleden verruilde Okki Odoorn
voor ‘de stad’ Groningen, daar startte ze met
de kunstacademie Minerva. Bijna elk
weekend nam ze de bus over de Hunebed
Highway terug naar ons dorp met de bossen
en de heide. En als er vorst werd voorspeld,
dan hield ze extra contact met het thuisfront:
stel je voor dat ze een ijsdag miste!
Winters vol ijsplezier
Okki vraagt zich af wat de gevolgen zijn van
de opwarming van de aarde en waarom wij
mensen de urgentie nog niet voelen om
zaken rigoureus anders te doen. Ze is nieuwsgierig naar hoe andere mensen hierin
staan, hoe ze omgaan met deze gegevens en of ze nog hoop hebben of dat ze het
somber inzien. Tijdens een wandeling, die langs het Schoonmeer ging, kwam het
gesprek op de winters vol ijsplezier en of – zou ze moeder worden – haar kinderen dit
ook nog mee zouden maken. En daarmee was het idee voor haar afstudeerproject
geboren!
IJsvereniging
Allereerst nam ze contact op met de bestuursleden van IJsvereniging Schoonmeer.
Blij verrast was ze met de warme reacties. Ze was welkom om de leden met haar
camera te volgen bij hun voorbereidingen op de winter. Ze sprak met (oud-)
bestuursleden, schaatsenslijpers, schaatsers van allerlei generaties en hoorde
fantastische verhalen over vroeger en nu. Ze ontving prachtige archiefbeelden.
Ondertussen schreef ze een verhaal
over de IJsteller, hield ze een
dagboek als ‘onderzoeker’ bij en
maakte ze grafisch werk met inzet
van verschillende druktechnieken en
ook nog eens animaties.
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Het resultaat
Om dit allemaal te kunnen realiseren zocht Okki sponsoren, want ze kwam er al snel
achter dat ze met een studenteninkomen al haar ideeën niet kon realiseren.
Er kwamen rond de 150 donaties binnen. Het bleek dat de term IJswee bij velen een
snaar raakte. Het was hard werken, maar in mei kon ze het eindresultaat aan de
examencommissie laten zien. Ze studeerde ‘met lof’ af (summa cum laude) en is
daarvoor iedereen die medewerking aan de film verleende eeuwig dankbaar.
De kunstacademie organiseerde ook dit jaar een Expo met alle werken van de
afstudeerders. IJswee kreeg daar een plek waar een gedeelte van het werk werd
getoond en de film te zien was.
Wordt vervolgd
Op 24 september konden alle donateurs en iedereen, die een rol hadden gespeeld in
de documentaire, de film op groot doek zien. Dankzij een fijne samenwerking met
Podium Odoorn en Filmhuis Emmen werd de Oringer Kerk omgebouwd tot bioscoop.
Een uitstekende plek! Het IJswee-hutje waarvan uit op koek en zopie werd
getrakteerd, stond op het podium buiten. De IJswee-karavaan gaat verder.
Op 9 oktober vond de opening van een IJswee tentoonstelling plaats, georganiseerd
door het CBK in het Rensenpark (voormalig dierenpark). Tot 14 november kun je daar
van donderdag t/m zondag in alle rust de beelden van Odoorn en de Oringers in de
film (duurt iets meer dan een uur) en al Okki’s werk bekijken. De entree is gratis.
IJswee zal ook (bescheiden) aanwezig zijn op de Dutch Design Week in Eindhoven.
Koning winter?
Ondertussen zet Okki tot februari vervolgstappen als documentairemaker bij Docwerk
in Den Bosch, werkt ze als vormgever en studeert ze filosofie (pakt ze in februari weer
op). In het weekend kom je haar misschien tegen als ze voor ontspanning de Oringer
bossen op zoekt. En wie weet komt er deze winter al een IJswee-reünie. Koningwinter
mag het zeggen!
Katinka Brink (Okki’s moeder, red.)
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OKKI EN IJSWEE – DE TENTOONSTELLING
Het zal je maar gebeuren: je bent met 22 jaar net ‘Summa cum laude’ afgestudeerd
èn je hebt een eigen tentoonstelling in het CBK Rensenpark mogen inrichten. Het is
kunstenaar Okki Poortvliet beide gelukt. En hoe! Zij heeft voor haar afstudeerproject al
filmend het bos met Schoonmeer en de geportretteerde Oringers met hun IJswee en
ijsgeschiedenis, zonder opsmuk fraai in beeld gebracht. De Kunstacademie Groningen
beoordeelde het met de hoogst mogelijke waardering.
De filmvertoning in onze kerk heb ik jammer genoeg gemist. Daarom was ik heel blij
dat zich deze gelegenheid voordeed: op zaterdag 9 oktober zag ik de film IJSWEE en
de daaromheen opgebouwde tentoonstelling. De opening was door Robert Kleine,
Emmer Wethouder van o.a. Sport en Cultuur. Een tentoonstelling die overigens nog
verder het land in zal gaan, evenals de film. Voorafgaand aan de opening sprak Irma
van Zand van het CBK haar waardering uit en gaf de schaats door aan Okki. Vanuit
haar ‘ijshok’ vertelde Okki over het ontstaan van dit project en over de dorpsgenoten
die er aan meewerkten. Zij gaf de schaats door aan de Emmer stadsdichters die een
mooi en passend gedicht voordroeg. Na de enthousiaste toespraak van de wethouder
verrichtte hij de openingshandeling door te schaatsen op een ‘Erben Wennemars’
plank.
Voor de deur van het CBK een houten driepoot met daaronder ingevroren schaatsen.
Dat ijsblok smelt langzaam en symboliseert daarmee – net als de film en
tentoonstelling – de klimaatverandering.

Binnen zijn de film, animaties, foto’s, installaties en tekeningen te zien en voor zo’n
‘koud onderwerp’ heeft het een verfrissend warme uitstraling. Een wereldwijd actueel
thema heeft Okki hier kernachtig
weten te vangen en vormgegeven.
In de ruimte is o.a. een speciale
hoek ingericht die hoort bij het
verhaal De IJsteller, dat Okki ook
schreef en tekende als onderdeel
van haar afstudeerproject. Het zit
creatief en knap in elkaar, verloopt
bijzonder en is te lezen op:
okkipoortvliet.com/ijsteller.
De tentoonstelling is in ieder geval
nog te bezoeken tot 14 november
a.s. Er bestaat een kans – bij het ter
perse gaan van dit nummer nog niet
helemaal zeker – dat het verlengd
wordt tot half december.
Conny van der Bent
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EEN NIEUW ONDERDUIKERSHOL? DEEL 2
In het septembernummer vroeg Theo zich af
of er een tweede onderduikerhol ontdekt was.
Wel nu de bouwers van het hol hebben zich
gemeld en het mysterie kan worden opgelost.
Ongeveer 22 jaar geleden trok een viertal tienen elfjarige drieste jongens het bos in;
Martin Wiggers, Martin Kraster,
Egbert Straatman en Steven Kleine Deters.
Bewapend met wat hout, plastic en schoppen
doken ze het bos in en bouwde een
ondergrondse hut. Volgens Martin Wiggers een
plek waar ze erg veel beleefd hebben en waar ze
met veel plezier aan terug denken. Inmiddels zijn
de heren ongeveer 30 jaar en hebben ze een
woning boven de grond gevonden. Maar dat de
jongens toen al een bouwkundig inzicht hadden
is wel bewezen. Immers is het “hol” toch ruim 22
jaar overeind gebleven, of eigenlijk onder de
grond.

Met veel mooie herinneringen kijkt Martin samen met zijn kroost even terug in de tijd.
Bert van der Lit
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DUO PATTIWAEL & NANURU
Vrijdagavond 19 november in de kerk van Odoorn.
“Mensen ontroeren met onze muziek is het mooiste wat er is”
Singer-songwriter Mirjam Pattiwael zingt en schrijft nummers in de stijl van Joan Baez
en Joni Mitchell. Warm, integer en persoonlijk. Haar unieke stemgeluid en authentieke
teksten zijn een gouden combinatie. Ze begeleidt zichzelf op gitaar en wordt daarbij
vaak ondersteund door rasmuzikant Pieter Nanuru.
Mirjam en Pieter treden op door het hele land. We zijn zodoende verzekerd van een
sfeervol optreden van twee ervaren muzikanten. Hun muziek komt recht uit het hart en
zal iedereen weten te raken.
Entreeprijs € 12,50. Kaarten in
voorverkoop bij
SIMA in Odoorn voor € 10.00.
Entree met QR code.
Graag tot VRIJDAGAVOND 19
november.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30
uur.

__________________________________________________________________
KWF KANKERBESTRIJDING AFDELING BORGER-ODOORN
Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding district Odoorn 2021.
Het district Odoorn bestaat uit de plaatsen: Odoorn, Klijndijk, Odoornerveen en
Eeserveen.
De totale opbrengst van de collecte (5 t/m 11 september) bedroeg € 2.003,73
waarvan in Odoorn € 961,59.
Hartelijk dank voor iedereen die hiertoe heeft bijgedragen. Voor 2022 kunnen nog een
paar nieuwe collectanten worden ingezet. Graag aanmelden bij Tonia Arts-Van Oosten
die de werkzaamheden als districtscoördinator heeft overgenomen. Tel.06-21146874
Klaas Tijben
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De Nachtwacht komt naar u/ons toe!
De Paasbergen heeft een geweldig evenement naar Odoorn gehaald.
In de periode van 27 oktober tot 9 november komt er een kopie van de Nachtwacht
(levensecht en levensgroot) te staan in de hal van de Paashof het gebouw wat grenst
aan woonwijkcentrum de Paasbergen.
De Paashof wordt dan het “REMBRANDTHUIS”
De nachtwacht on Tour word aangeboden door het Rijksmuseum.
De opening zal zijn op 27 oktober door
wethouder Nynke Houwing met hierbij aanwezige genodigden
De Nachtwacht is voor iedereen vrij te bezichtigen, ook voor de inwoners van Odoorn
en omgeving.
Dagelijks tussen 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur bent uw welkom om binnen te
lopen voor het bezichtigingen van dit mooie kunstwerk.
Tevens kunt u tijdens het bezichtigen een quiz invullen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met
Team Welzijn van De Paasbergen, 088-129 87 51

TEAM WELZIJN, DE PAASBERGEN
____________________________________________________________________
VOORAANKONDIGING:
KERSTMARKT 2021 (1991-2021).
Ja, u leest het goed, Kerstmarkt Odoorn bestaat al 30 jaar.
14 december a.s. houden wij deze gezellige markt weer.
Op het dorpsplein en onder de Boshof.
In het novembernummer komen wij hier uitgebreid op terug.
U kunt zich nu al opgeven om op deze mooie markt te staan.
Secretariaat: Trea van Klinken: treavanklinken@gmail.com
Deelnemers voor een GOED DOEL krijgen korting op de te huren kraam.
Graag willen wij zoveel mogelijk ondernemers en hobbyisten uit ons dorp.
Zet u deze datum alvast in uw agenda?
Als deelnemer of als bezoeker?
Info: Janny Eefting voorzitter
tel: 0591-513017 / 06-10945540
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VERSLAG BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU 13 OKTOBER 2021
Eindelijk!
Op woensdagavond 13 oktober konden de Vrouwen van Nu afdeling Odoorn elkaar
weer ontmoeten in De Boshof. Marieke Akkerman, onze voorzitter, kon een kleine
50 leden welkom heten! Ze begon met een kort welkomstwoord. Er werd teruggekeken
op de afgelopen coronaperiode, waarin het bestuur haar best heeft gedaan om contact
te houden met de leden. Afgaande op het spontane applaus is dat zeer gewaardeerd!
Op het programma stond: “Spraakmakende Vrouwen”, waarbij Marjanne Teunissen,
journalist en programmamaker en Tryntsje Slagman, oud-politica en oud-burgemeester
van o.a. Borger- Odoorn vertelden over de positie van de vrouw in de Drentse politiek
door de jaren heen. De interessante documentaire “Spraakmakende Vrouwen” van
Marjanne Teunissen leidde het verhaal in. Daarna vertelde Tryntsje Slagman over haar
politieke carrière en de moeilijkheden waar ze mee te maken kreeg als vrouw!
De ongeveer 50 aanwezige dames hingen aan hun lippen!
Daarna was er volop gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren.
Als afsluiting hield de voorzitter een prachtig betoog over onder meer het ontstaan van
de vrouwenbewegingen waaronder Vrouwen van Nu (90 jaar geleden!) en trok ze de
parallel naar het thema van de Kinderboekenweek: “worden wat je wil”. Gelukkig is dat
in onze vrije wereld wel mogelijk, in een groot deel van de wereld is het helaas anders!
Maar ook hier moet je soms een Pippi Langkous zijn om als vrouw te bereiken wat je
wilt! (Marieke maakte een mooie vergelijking met Tryntsje Slagman). De dames
werden bedankt voor de zeer interessante avond met een heerlijk heidetaartje van
Bakker Joost, waarna de voorzitter de avond afsloot.
Hopelijk kunnen vanaf nu alle bijeenkomsten zonder
problemen door Covid-19 weer doorgaan.
De volgende is: woensdag 10 november.
Dan ontvangen we Henk Nijkeuter, Drentse schrijver en
dichter die ons meeneemt naar de wereld van de witte
wiev’n!
Marieke Akkerman
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ONDERTUSSEN BIJ ODO
Er is weer van alles gebeurd bij ODO.
We hebben ons eerste concert in 2021 achter de rug.
Op 21 september speelden we in de tent van het festival
D’Exels Festival in Exloo voor een 50-tal toeschouwers. Het
was het eerste concert van de harmonie samen met de nieuwe dirigent Wim
Stalman. Ook de Oringer Kapel blies de sfeer er goed in. We kijken terug op een
geslaagde avond.

Op 28 september vond de toiletpapieractie plaats. De afname van de pakken
toiletpapier ging zeer voorspoedig. Namens de leden van ODO bedanken we de
bewoners van Odoorn die met hun aankoop onze
vereniging steunen en de COOP voor hun medewerking.
Op 9 oktober vond de
schoonmaakochtend plaats in
het Klankholt. De leden en
ouders van leden staken flink
de handen uit de mouwen om
het verenigingsgebouw weer
schoon, fris en spinrag-vrij
te krijgen. Met elkaar was het
een goed bestede ochtend.
Nu is de blik gericht op het Kerstconcert. Zoals voorheen
zal ODO op kerstavond 24 december weer de muzikale
omlijsting verzorgen in de manege van Exloo.
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SPITWA(A)RK
Veenherinneringen uit Valthe, Ballastput en jeugdraad
2e Exloërmond
De nieuwe Spitwa(a)rk is uit en begint met een artikel van
Albert Grooten uit 2e Exloërmond over het veenwerk en de
brandstoffenhandel, turf en kolen, in Valthe. Het zijn
herinneringen uit de met niet eerder gepubliceerde foto’s.
Geert Komduur vertelt een verhaal over hoe zijn opa en zijn broer in begin vorige eeuw
heimelijk de betaalde liefde in Exloo bespiedden. Een mooie anekdote.
Roel Sanders gaat ook terug naar zijn jeugd.
Hij vertelt hoe zij zich vermaakten bij de
Ballastput. Een plek die later vuilstort werd
en waar de natuur zich herstelde. Ook
herinneringen van Geert Komduur in het
tweede artikel Nog meer Ballastput.
Hierin foto’s van de vuilstort midden vorige
eeuw en krantenberichten over de firma
Zegwaard. Op de Middenpagina staat een
foto van de kleuterschool van Zandberg uit
1974.
Jan Wierenga’s column Rondblik gaat over vuursteen en hoe je daar vuur mee kunt
maken. Twee kleinkinderen zijn ook geïnteresseerd in deze stenen. In Spitwa(a)rk
2020/4 schreef Jan Wierenga in zijn column over de rozen op Eppiesbargie.
Henk Haan uit Almere vertelt dat Luc Drenthe uit Valthermond daar rozen legde en
waarom. In Herkent u het nog deze keer een zeer uitgewerkt reactie van Jantje en
Geert Schuurman over bewoning van een deel van het Zuiderdiep in 2 e Exloërmond.
Uit de krant gaat over het 25-jarig bestaan van de jeugdraad in 2e Exloërmond, bijna
zestig jaar geleden. Oderen verandert duikt in de geschiedenis van café L. Bosch in
Valthermond.
De voorplaat laat een deel van
de Hoofdstaat van Odoorn in
1952 zien.
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Herinneringen uit de tijd van turf en kolen.
Albert Grooten begint zijn artikel met zijn herinneringen aan het veenwerk, waar hij
vaak met zijn opa heen ging. Zijn vader had een brandstoffenhandel: turf en kolen in
Valthe. Het transport en het zware werk en het einde van de brandstoffenhandel, door
de gasvondst in Slochteren, komen aan de orde.
Prostitutie in Exloo
Geert Komduur hoorde van zijn opa eens hierover vertellen aan zijn leeftijdsgenoten
met wie hij oude verhalen uitwisselde. De artikel leert ons dat de ’polderjongens’,
die aan de spoorbaan werkten begin 20e eeuw hun geld niet alleen achterlieten in de
winkels.
De Ballastput

Velen in Exloo zijn op de hoogte van het
bestaan van de Ballastput. Een gebied
meteen lange historie en het heeft aan
de voormalige spoorbaan de naam te
danken. Een van de betekenissen van
het woord ballast is: het materiaal
bestaande uit zand, grint en stenen, dat
de onderlaag vormt voor een aan te
leggen spoorbaan. Maar er is meer
gebeurd en de natuur heeft zowel op de
voormalige Ballastput/vuilnisbelt, als bij
het Zandgat van Kremer weer het heft in
handen genomen.

Nog meer Ballastput
Over de Ballastput is meer te vertellen. Er is veel vuilnis gestort en het gebied is
verontreinigd. Geert Komduur vertelt ook over zijn herinneringen en hij en de redactie
schrijven over wat daar naderhand is gebeurd.
Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar
bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond,
de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer).
Roelof Hoving
Tel: 0591-549268 (privé)
06-29560994
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TERUG NAAR WESTERBORK
Een tijdje geleden werd ik door een dorpsgenoot geattendeerd op het bestaan van het
projectinitiatief Terug naar Westerbork en vooral op de rol die een andere
dorpsgenoot, Rudi Eding, daarin gespeeld heeft.
Dit leek mij zodanig interessant dat ik contact met Rudi heb gezocht om daarover te
spreken. Dat wilde hij wel, maar dan moest een andere dorpsgenoot en
mede-initiatiefnemer, Carel Hilderink, daar ook zeker bij betrokken worden. Wellicht
heeft u al wel iets gelezen of gehoord over dit initiatief, maar het leek mij zeker de
moeite waard om naar de achtergronden verder te informeren. Het meest tot uiting
komende evenement van dit gebeuren was een educatieve fietstocht van ongeveer
60 deelnemers (studenten uit Nederland, Duitsland en Polen) van Auschwitz naar
Westerbork, van 18 tot en met 31 augustus jl.. Het vond plaats in het kader van 75 jaar
bevrijding, maar was om overbekende redenen 1 jaar later uitgevoerd. Het eerste dat
je dan vraagt is natuurlijk; hoe kom je op zo ’n idee? Rudi gaf desgevraagd aan dat hij
in 2014, samen met zijn vrouw Ria een bezoek heeft gebracht aan museum
Auschwitz. Dat heeft grote indruk op hem gemaakt en toen hij een jaar later, tijdens
een herdenkingsbijeenkomst in Herinneringscentrum Kamp Westerbork aanwezig was
begon hij te mijmeren. Hier zouden we iets mee moeten. Jongeren zouden Auschwitz
moeten bezoeken, maar in hoeverre zou je dat kunnen combineren met het feit dat
Drenthe zich ook profileert als fietsprovincie. Het zou zo moeten zijn dat je de
“herinnering terugbrengt” langs de denkbeeldige voormalige spoorlijn van Westerbork
naar Auschwitz. Dit idee sondeerde hij bij zijn goede vriend Carel Hilderink, volgens
Rudi zeer ingevoerd in het netwerk van de BV Nederland. Daarmee begon een tocht
langs diverse partijen die zich bezighouden met het herdenken van de Tweede
wereldoorlog. Piet Hein Donner, ex vicevoorzitter van de Raad van State
(de “onderkoning van Nederland”) en minister van Justitie en wat al niet meer, maar in
dit verband vooral voorzitter van de Oorlogsgraven Stichting, vond het een goed idee.
De huidige burgemeester van Assen en onze oud-burgemeester Marco Out, een
fanatieke lange afstandsfietser, was enthousiast en vond dat men er handen en
voeten aan moest geven.
De heer Eric Burmeister, jarenlang ceremoniemeester van de 4 mei herdenking op de
Dam werd vanwege zijn kennis van de “herdenkingswereld” in Nederland een
belangrijke adviseur en bestuurslid. Uiteindelijk werd in 2017 de Stichting Terug naar
Westerbork opgericht. De stichting heeft, niet verwonderlijk voor haar missie, ook een
internationale dimensie. Tot het bestuur behoort een Duits lid en een minister van de
deelstaat Niedersachsen is beschermheer van de stichting. Er is samengewerkt met
ambassades van Duitsland en Polen en met ministeries uit die landen. Er zijn gelden
verkregen uit fondsen uit de Bondsrepubliek en men kon terugvallen op medewerkers
uit deze landen.
Heel opvallend was dat het museum Auschwitz zich, na vernomen te hebben van het
initiatief, zelf aanmeldde om partner te worden in het geheel. Daarnaast waren er ook
bijdragen van Nederlandse fondsen, de provincie Drenthe en enkele Drentse
gemeenten. Natuurlijk ligt dan de vraag voor de hand; waarom doen we dit, waartoe
zijn wij op aarde?
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Er zijn wel meer fietstochten, wat onderscheidt deze van andere? Het gaat daarbij
volgens Rudi om de overtuiging dat we moeten nagaan; wat weten de mensen nog
van/over WOII en wat doen ze daarmee? Het onderwijs kan wel kennis overbrengen
en dat gebeurt ook wel, maar ervaren de betrokkenen de verwijzingen naar het
verleden ook? Daarbij verwees Carel naar het voorbeeld van zogenaamde
Stolpersteine, die ook nu nog op veel plaatsen worden aangebracht. Op die momenten
komt er ook gevoel bij! “Vrijheid moet je voelen én je moet er ook iets voor doen”.
“De vrijheid komt niet vanzelf, je moet er een inspanning voor leveren!” Het motto van
de stichting is dan ook :75 jaar vrede & vrijheid is echt niet vanzelfsprekend!
De combinatie van leren/educatie en het ervaren en voelen van de bijbehorende
emotie is de kracht van dit concept en in het bijzonder de educatieve fietstocht langs
de denkbeeldige voormalige spoorlijn Westerbork-Auschwitz was het mogelijk om
allerlei van dergelijke ervaringen op te doen. Naast 850 kilometer fietsen zijn er
bezoeken afgelegd aan o.a. Auschwitz / Birkenau / Monowitz, Kreisau, Torgau,
Dresden, Potsdam (Wannsee en Cecilienhof), Wolfsburg, Bergen-Belsen en Bremen
(speciale dienst in de Bremer Dom). In een aantal Bundesländer was er een ontvangst
door staatsecretarissen en ministers.
Maar de fietstocht kwam ook langs museum Esterwegen, een van de beruchte
15 voormalige Emslandkampen. Hoewel ze hier vlak over de grens liggen, zijn ze maar
bij weinigen bekend. Nog minder mensen hebben er ooit een bezoek gebracht.
Kennis hierover overbrengen is dan een belangrijke opgave, maar de ervaring ter
plekke is misschien nog wel belangrijker. Om op die kennis terug te komen, ook
daaraan ontbreekt volgens Carel nog wel het nodige. Wat weten we van het Duitse
verzet, dat toch wel degelijk bestaan heeft. Een ander voorbeeld was het bezoek aan
bunker Valentin in de buurt van Bremen, bestemd voor de bouw van duikboten. Bij de
bouw hiervan en van de bijbehorende bunkers zijn ook vele duizenden Nederlandse
dwangarbeiders ingezet. Bij geallieerde bombardementen zijn helaas zeer velen
daarvan omgekomen. Wat weten we van het bombardement op Dresden?
Bij dit, in militair opzicht volstrekt overbodige, geallieerde bombardement zijn vele
duizenden mensen omgekomen, waaronder zeer veel vluchtelingen die
noodgedwongen in die stad waren.
Zoals eerder al gezegd, er is veel contact geweest met Nederlandse organisaties op
het gebied van herdenken en dat leverde een aantal zeer goede adviezen op.
Zo gaf het Comité 4 en 5 mei aan dat, als je op zoek wilt naar een nieuwe vorm van
herdenken, waarbij je ook de jongste generaties wilt betrekken, richt je dan ook op de
MBO studenten. Een speerpunt zou moeten zijn de educatie. “Maak een goed
lespakket, aansluitend bij de eigen leefwereld van deze studenten en bij hun
toekomstige beroepen. Vertel een verpleegster in opleiding wat het moet zijn geweest
om als verpleegster in een kamp te hebben moeten werken” De stichting
Terug naar Westerbork heeft ook lespakketten ontwikkeld voor met name het
MBO-onderwijs. Hierin is samengewerkt met het Drenthe College.
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Doel in dit lespakket is aan te sluiten bij de eigen leefomgeving. Zo betreft een van de
onderwerpen in het lespakket het onderduikershol in Valthe. Een andere organisatie
waarmee is gesproken is het NOC*NSF, weliswaar geen specifieke
herdenkingsorganisatie, maar wel een belangrijke speler. De combinatie van
herdenken en sport was ook in hun ogen zeer uniek. Bij hoge uitzondering mocht het
olympisch logo worden gebruikt door de stichting Terug naar Westerbork. NOC*NSF
algemeen-directeur Gerard Dielessen is ook lid van het Comité van Aanbeveling van
de stichting De educatieve fietstocht is overigens niet het enige evenement geweest
dat door de stichting is georganiseerd. Er hebben ook twee seminars plaatsgevonden
in de jaren 2019 en 2020, de een in de Nederlandse ambassade in Berlijn, de ander op
de KMA in Breda. Het thema van beide conferenties was Vrede en Veiligheid in
Europa. De conferenties hebben zich vooral gericht op toekomstige leerkrachten.
Hoe gaat het verder?
De fietstocht is geweest, maar de stichting gaat verder met zijn werk. Op 10 december
aanstaande zal er in het provinciehuis in Assen een slotbijeenkomst worden
georganiseerd. Daar zal de aftermovie van de fietstocht worden gepresenteerd.
Daarnaast vindt de lancering van de ontwikkelde vaste fietsroute
Westerbork-Bergen-Belsen v.v plaats. Dit is een route van plm. 325 kilometer en is
geschikte voor iedere doelgroep (tourfietsers, familie, verenigingen en studenten
(educatieve fietsreis etc). De route is nu al te downloaden in de Appstore. (terug naar
westerbork) en via de site van de stichting www.terugnaarwesterbork.eu.
De fietsroute/app zal worden aangeboden aan de heren Zoni Weisz en Jacques
Grishaver. De eerste is bekend als de voorman van de Sinti en Roma in ons land, de
tweede is de voorzitter van het Nederlandse Auschwitz Comité en de man van het zeer
recent in Amsterdam onthulde monument met de namen van de ruim
102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Het belang dat de provincie
Drenthe aan het geheel hecht mag ook blijken uit de zeer nauwe betrokkenheid van
onze commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma. Die belangstelling is
trouwens ook zeker persoonlijk.
Om nog eens op de fietstocht zelf terug te komen, een van de deelnemers
formuleerde, aldus Rudi, het karakter van de tocht als volgt: “Ik heb veel emotionele
indrukken opgedaan. Je kunt echter de emoties van je aftrappen, letterlijk
wegtrappen”. De gesprekken onderweg werden door alle deelnemers, Duitsers,
Nederlanders en Polen, als zeer waardevol ervaren, ook bij het verwerken van
emoties, die zeker waren ondervonden. Overigens was de voertaal onderweg Engels.
Dit leverde een prima interactie op tussen de deelnemers en daarbij ook zeker een
bepaalde mate van verbroedering.

Dat de huidige jeugd in Duitsland toch anders naar het verleden kijkt kan volgens Rudi
blijken uit de volgende uitspraak van een Duitse deelnemer naar aanleiding van een
inleiding in Kreisau van Stichting Sobibor: “Zou u in het vervolg in plaats van dé
Duitsers willen spreken over de nazi‘s?”
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Om de Oringer inbreng helemaal compleet te maken wil ik nog een paar namen
noemen. Ria Eding had ik al genoemd, maar Geesje (thans ook administrateur van de
Stichting) en Roelof Timmermans hebben hun aandeel geleverd tijdens de educatieve
fietstocht. Daarnaast was Klaas Tijben in de beginjaren bij de stichting betrokken en
zorgde Fred Kuper voor het gehele aanmeldings- en inschrijvingsproces.
Roelof Eleveld heeft de verzekeringszaken verzorgd.
Verder was voormalig Odoorner Bert Wijkel betrokken bij de ontwikkeling van de vaste
fietsroute van Westerbork naar Bergen-Belsen v.v. en leverde onze plaatselijke Coop
op enig moment 500 corona-sneltestpakketten, die op dat moment in Nederland zeer
moeilijk verkrijgbaar waren. Er zijn uiteraard veel meer vrijwilligers actief geweest voor
de stichting en de fietstocht, ik heb mij daarom beperkt tot de Oringer inbreng.
Rest mij nog om de heren te bedanken voor hun zeer enthousiaste bijdrage aan dit
artikel, al pratend hadden we vermoedelijk nog uren kunnen vullen en misschien wel
een heel boekje. Rudi merkte nog op dat het weliswaar 6 jaren werk was geweest,
maar dat hij het voor geen goud had willen missen. Zoals Klaas Tijben in het begin
tegen hem zei: ‘Je moet er een boek over gaan schrijven’. Inmiddels weet ie beter:
‘We kunnen wel een hele encyclopedie schrijven over wat we de afgelopen jaren
hebben meegemaakt..
Voor meer informatie zie ook de website van Stichting Terug naar Westerbork,
www.terugnaarwesterbork.eu
Theo Zondag
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SOJA BONEN IN ODOORN (vervolg)
In september heeft Jan Henk Akkerman de verse bonen geoogst. Dit is met de hand
gebeurd. Het was, mede dankzij gunstige weersomstandigheden, een goede oogst.
Grote opbrengst, grote bonen. Een kleiner gedeelte van de oogst wordt gedroogd om
de zaden voor volgend jaar te verkrijgen.
De bonen hebben inmiddels in de
plaatselijke super gelegen. Als u dit
leest is de tijd alweer voorbij.
De liefhebbers of de nieuwsgierigen
zullen tot volgend jaar moeten wachten
om ze te kunnen eten.
Jan-kees Krediet

_____________________________________________________________________
MEER GEZONDE JAREN MAGAZINE

Dit was onlangs een bijlage van het Dagblad van het Noorden. De eerste regel van te
lezen stuk sprak mij als lid van een koor geweldig aan. “Wist je dat zingen kan zorgen
voor een gelukkig gevoel en minder stress”. Dit is niet nieuw voor mij, ik ervaar dit al
vele jaren. Het is bijzonder maar wanneer je om wat voor reden ook (moe, beroerd
enz.) niet veel zin hebt om naar het koor te gaan, maar ga.
De energie die je hiervan krijgt is heerlijk. Een heerlijk gevoel niet alleen je stem maar
ook je lichaam trainen is belangrijk. Het staan, je ademhaling en de ontspanning.
Probeer dit eens uit, er zijn vele koren in de omgeving waar je uit kunt kiezen.
Bij Popkoor “Pop Oet Ies” zingen wij luchtige popsongs vanuit de jaren 60 tot nu.
Is dit wat u zou willen proberen, u bent welkom op donderdagavond van
19.30 tot 21.30 uur in de Paasbergen te Odoorn.
Voor meerdere inlichtingen
www.popoeties.nl

Tinus de Jong
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SINT KOMT……ZEKER
De regeltjes zijn nu wel iets versoepeld, maar het virus daarmee niet opgehoepeld.
Vandaar dat de intocht moet worden aangepast en de Sint ons anders blij verrast.
Hij komt gewoon de kinderen bezoeken op vooraf bepaalde hoeken.
20 november is het de dag dat dit bezoekje vast en zeker mag.
Hij zit nu al te genieten, samen met al zijn pieten.
Op de bolderwagen komt hij bij je aan en blijft natuurlijk ook wel even staan.
Zet het trapje op die plek maar neer voor de grijze ouwe heer.
Hij zal overal een tien minuten zijn op een groot of klein Odoorns plein.
Maak nu met elkaar alvast een plan waar je allen van genieten kan.
En dan weer samen met de Sint die dat vast geweldig vind.
De tocht begint rond de klok van tien, de route is hierna te zien.
Route en tijden onder voorbehoud:
Ca. 10.00 uur Lubbelinkhof
Ca. 10.20 uur Speelplaats Sleedoorn
Ca. 10.40 uur grasveld Langhieten omg.no: 17
Ca. 11.00 uur Speelplaats Blauwgras
Ca. 11.20 uur Speelplaats de Weiert
Ca. 11.35 uur Wasplaats A. Diepenbrugweg
“ Let op de “Sint haltes”.
We proberen de kortste weg te nemen tussen de stopplaatsen. Dit betekent dat we
proberen vanaf de Wolverei tussendoor naar de Langhieten te rijden.
Wilt u er aan denken dat u de route vrijhoudt van geparkeerde auto’s.
De bolderwagen heeft wat ruimte nodig!!
Veel plezier allemaal.
_____________________________________________________________________
JEU DE BOULES IN ODOORN
In september had ik de aandacht gevraagd voor de
verwaarloosde jeu de boules baan aan de Goorns
naast de gymzaal. Er kwamen twee leuke reacties van
oringers die het wel zagen zitten om de baan weer
nieuw leven in te blazen. Inmiddels heeft de gemeente
al 1 baan zo goed als onkruidvrij gemaakt door er met
een brander over te gaan. Dat is toch een mooi begin. Maar voor het beginnen van het
spel heb je minimaal vier spelers nodig. Bij deze nog één keer een oproep aan
iedereen die het leuk lijkt om het spel jeu de boules eens op te pakken. Hierbij is
iedereen welkom, ervaring of leeftijd maakt niet uit. Mocht je interesse hebben mail
dan naar de dorpskrant redactie@odoorn.nu zodat bij voldoende interesse de mensen
bij elkaar kunnen komen.
Bert van der Lit
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HOOG BEZOEK UIT IERLAND
Via mijn (geheime) informatiebron Wim Huizenga kreeg ik alweer een fijne tip. In de
Boshof vervoegden zich op enig moment twee middelbare heren, ze waren uitgedost
met een SIVO shirt. Dat valt natuurlijk op en wat bleek? Het ging om twee Ierse heren
die, zoals uit de opdruk op het shirt bleek, in 1987 als dansers hadden meegedaan aan
het SIVO. Als je goed naar de foto kijkt en meer bijzonder naar de afdruk van het SIVO
logo, zijn beide shirts bedrukt met een printje van het zelfde originele shirt. De kreukels
en vouwen zijn exact het zelfde. Een van de twee, komt elk jaar naar Amsterdam
(vermoedelijk puur voor de cultuur) en ook dat was dit jaar weer het geval.
Omdat zijn vriend Ramon dit jaar 50 werd nam hij hem mee. Vanwege deze bijzondere
gelegenheid was hij bovendien van mening dat ze voor deze gelegenheid ook nog iets
anders moesten doen. De naam van de eerstgenoemde heer heb ik via rechtstreeks
mailcontact met Ramon kunnen achterhalen. Het gaat om Geoff McGrath. Het contact
werd overigens mede mogelijk gemaakt door vertaalwerk van Nils de Lijster
Ze gingen een paar dagen naar Odoorn, want daar hadden ze jaren geleden gedanst
op het SIVO festival, als lid van de enige Ierse groep die ooit in Odoorn optrad.
Men verbleef in de Oringermarke, maar er moest uiteraard ook een bezoek gebracht
worden aan de Boshof. De rest is geschiedenis, het werd buitengewoon gezellig
(zie bijgaande foto ‘s, die heb ik ook ontvangen van Ramon). Wel is er een aantal
vragen overgebleven. Bij welk gastgezin hebben ze verbleven? Loopt er misschien
nageslacht rond in Odoorn? In het laatste geval zou het moeten gaan om een persoon
of personen van ongeveer 35 jaar, misschien met een licht Iers accent.

U kunt zich (ook anoniem) melden bij mij,
u weet dat ik goed met geheimen kan
omgaan.
Achteraf bleek het betalen een beetje lastig.
Met een creditcard lukt dat niet en contant
was er niet genoeg geld beschikbaar. De
volgende dag zou dat in een enveloppe in
de brievenbus van de Boshof worden
gedeponeerd, maar hoewel Wim dit
absoluut vertrouwde, zat het er niet in.
Toen Arnoud van der Veen van de Boshof
de volgende dag met de knetterbessem
uitrukte kwam er opeens een enveloppe uit
de struiken.
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U ziet hem al aankomen, daar zat € 100 in en een briefje voor Wim.
Toen Wim naderhand nog contact had met Ramon vertelde deze: “I put it under the
pumpkins” (pompoenen). Volgens de mail van Ramon hebben ze toen en nu een
geweldige tijd gehad in Odoorn. Ze komen terug en daar willen ze geen 34 jaar weer
mee wachten. Wordt dus misschien vervolgd.
Theo Zondag
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Verkeersveiligheid rondom de school: dringend verzoek voor automobilisten!
Graag vragen we opnieuw aandacht voor de regel die niet aan alle nieuwe ouders was
gecommuniceerd, en voor sommige andere ouders een opfrissing behoeft. Het is rond
8.30 uur en rond 14 uur erg druk rondom school. Jonge kinderen worden met de auto
of op de fiets gebracht, terwijl oudere kinderen zelfstandig op de fiets of lopend komen.
Kinderen zijn soms onvoorspelbaar in het verkeer, ondanks het feit dat daar op school
en thuis vaak aandacht aan wordt besteed. Om de veiligheid rondom school zo goed
mogelijk te kunnen handhaven, verzoeken we u om uw auto iets verderop te parkeren
en niet de Irisstraat of het einde van De Goorns in te rijden. Bij deze doodlopende
straten dient er gekeerd te worden tussen een menigte van ouders en kinderen.
We vinden dit niet praktisch en vooral niet veilig.
Verder verzoeken we u om te overwegen of de kinderen lopend
of fietsend naar school kunnen (uiteraard afhankelijk van het weer
en de afstand). Dat is ook nog eens goed voor de gezondheid en
het milieu, en het scheelt veel drukte en parkeerplaatsen.
Wilt u bovenstaand verzoek ook bespreken met andere
verzorgers die uw kind(eren) komen halen?
We bedanken u bij voorbaat vriendelijk voor uw medewerking.
__________________________________________________________________
VAN KOFSCHIP TOT GROOT ASSER WINKELPARADIJS
Donderdagavond 4 november vertelt Nico Vanderveen uit
Assen over het bekende warenhuis Vanderveen in Assen,
waarvan hij directeur is. Een lezing over een modern
shop-in-shop totaalwarenhuis met zestig afdelingen.
Tegenwoordig is Vanderveen een van de grootste en meest
innovatieve warenhuizen van Nederland. De lezing wordt
ondersteund met beelden. Aanvang 20.00 uur in Cultureel Centrum Kerk 11,
Zuiderdiep 505 in Valthermond.
Voor het bijwonen van deze
lezing is het tonen van uw/jouw
coronatoegangsbewijs
verplicht. Leden en gezinsleden
van de leden van de vereniging
hebben gratis toegang en
niet-leden kunnen de lezing
bijwonen tegen een entree van
5,00 per persoon.

€
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VERVOLG AANPAK N34 EMMEN – DE PUNT EN VERKEERSPLEIN GIETEN
De Provincie Drenthe werkt aan een veilige en goed bereikbare N34.
In september en oktober zijn er daarom gesprekken gevoerd met verschillende
groepen belanghebbenden. Deze groepen, zogeheten focusgroepen, bestaan
uit vertegenwoordigers van bedrijven, ondernemersverenigingen en
dorpsbelangen uit de omgeving van N34. Tijdens de gesprekken is er gesproken
over verschillende alternatieven voor de N34.
Zestien alternatieven voor de aanpak van de N34
In december 2020 zijn er zestien alternatieven vastgesteld voor de aanpak van
de N34. Deze alternatieven gaan van helemaal niets doen tot een gehele
verdubbeling. De alternatieven zijn benoemd in de Nota van Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) en vastgesteld door de Provinciale staten van de Provincie
Drenthe. Samen wordt er momenteel toegewerkt naar één voorkeursalternatief.
Mogelijke gevolgen voor het milieu
De aanpak van de N34 en de reconstructie van het verkeersplein Gieten kunnen
gevolgen hebben voor het milieu in omliggende Natura 2000-gebieden.
Daarom is de aanpak m.e.r.-plichtig. Een m.e.r.-onderzoek is wettelijk verplicht
voor projecten met een bepaalde omvang of impact en is input voor het
uiteindelijk te nemen besluit.
Wat is een m.e.r.?
Een m.e.r. (milieueffectenrapportage) is een onafhankelijk onderzoek naar de
effecten van ruimtelijke plannen op de (leef)omgeving. Een m.e.r.-onderzoek
wordt uitgevoerd in de voorbereidingen op een project en is van belang om een
goed besluit te kunnen nemen. Zo krijgt het milieu een volwaardige plaats in de
besluitvorming. Het m.e.r.-onderzoek geeft een objectief beeld over de
aspecten: natuur, verkeer, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid,
verkeersveiligheid, bodem (opbouw, grondwater en vervuiling), landschap,
cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden.
Hoe ziet de m.e.r.-aanpak voor de N34 eruit?
Het opstellen van de kenmerken voor de m.e.r. kan de provincie Drenthe niet
alleen. Voor de N34 worden namelijk de effecten op het milieu en de omgeving
van alle zestien alternatieven in beeld gebracht. Dit gebeurt op basis van
onderzoeken en beschikbaar kaartmateriaal. Denk daarbij aan de ligging van
oude bebouwing ten opzichte van de weg, de opbouw van de bodem en de
impact van geluid op de omgeving. Het bedrijf Arcadis brengt al deze
kenmerken in beeld voor de provincie.
Hoe nu verder?
De verschillende kenmerken die komen uit het m.e.r.-onderzoek worden
getoetst bij de omgeving. In eerste instantie via de groepen waarmee in
september en oktober gesprekken gevoerd zijn. Daarna ook bij iedereen uit de
omgeving. Hiervoor worden begin 2022 inloopbijeenkomsten georganiseerd.
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Invulling en de rol van focusgroepen
In de vorige fase van het project heeft de provincie ervaring opgedaan met het in
gesprek gaan met belanghebbenden over de N34. Daarom zijn er ook in deze fase
groepen belanghebbenden samengebracht om mee in gesprek te gaan. Dit zijn de
groepen waarmee in september en oktober al gesprekken zijn gevoerd. Deze
groepen worden focusgroepen genoemd en vervullen een belangrijke rol. Ze zijn
namelijk het voorportaal van de inloopbijeenkomsten begin 2022. Leden van de
focusgroepen hebben kennis van het gebied en leveren waardevolle informatie.
Samen brengen we zo belangrijke kenmerken en belangen in beeld. De focusgroep
heeft geen beslissingsbevoegdheid. Uiteindelijk is de keuze die gemaakt wordt een
politieke keuze. De inbreng van focusgroepen is natuurlijk wel van belang om een
goed advies aan de politiek te kunnen geven.
Er zijn drie focusgroepen samengesteld:
Schipborg, Zuidlaren en het (noordelijke) gebied tot aan De Punt (A28)
Annen, Anloo, Eext, Gieten en Gasselte
Drouwen, Borger, Ees, Exloo, Odoorn en Klijndijk
Gesprekken met de focusgroepen
De opkomst, sfeer en vertegenwoordiging tijdens de gesprekken die gevoerd
zijn in september en oktober was goed. De kennis van de groepsleden over
het gebied levert daarmee waardevolle informatie en inzicht in de
verschillende belangen op. De uitkomst van deze gesprekken worden
meegenomen in eerste schetsen van de ontwerpen voor een deel van de
N34.
Inloopbijeenkomsten
De verschillende kenmerken en bevindingen die gedaan zijn worden
voorgelegd tijdens de inloopbijeenkomsten die begin 2022 georganiseerd
worden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gekeken of het beeld dat
ontstaan is ook volledig is.
Er is nog niets besloten
Alle zestien alternatieven voor de aanpak van de N34 liggen nog open.
Begin 2022, na de eerste inloopbijeenkomsten, komt de Provincie Drenthe
weer terug
bij de omgeving met de uitkomsten van het m.e.r.-onderzoek. Zo werkt de Provincie
Drenthe samen met belanghebbenden en betrokkenen uit de omgeving van de
N34 aan één voorkeursalternatief voor de aanpak van de N34. Het is uiteindelijk aan
de provincie om een besluit te nemen over de voorliggende alternatieven.
Arno van den Enden
Omgevingsmanager Provincie Drenthe
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT
Koppeling bewegen-leren
Na het sportieve ‘Oringer-kids-2daagse’ besloot de school de daaropvolgende
maandag bewegen aan leren te koppelen. De kinderen mochten lekker rennen over
het zandpad, langs een parcours met een lengte van 100, 75 of 50 meter lang.
De kinderen moesten wel zelf uitrekenen welke afstand ze in 10 minuten hadden
gelopen. Nadat alle afstanden bij elkaar waren opgeteld bleek dat ze met elkaar
34 kilometer en 350 meter hebben gelopen.
Een mooie verbinding van bewegen aan de rekenles. Welke afstand kan de groep na
training de volgende keer bereiken?
Fietsenkeuring 2 november
Op dinsdag 2 november worden de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 gekeurd
door medewerkers van het VVN. Goedgekeurde fietsen krijgen de befaamde
OK-sticker! U kunt alvast een keuring thuis doen, zodat uw kind met vertrouwen
zijn/haar fiets kan laten keuren: https:// vvn.nl/fietscheck
Opbrengst van de Doekoe-spaaractie
In het voorjaar is er door veel ouders en andere bewoners uit de buurt, gespaard voor
Doekoe-muntjes bij Coöp Schippers. De opbrengst voor de Weiert was €365,00, te
besteden aan spelmateriaal. Inmiddels hebben we onze bestelling binnen: een doos
vol materiaal waarmee leerkrachten en kinderen geprikkeld worden om meer leuke
‘bewegend-leren-activiteiten’ in te zetten.
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RARA WAT IS DIT?
Rara wat is dit?
Helaas zijn we niets wijzer geworden omtrent de vraag van
Gerda. Wat deze ca 5 cm grote zilverkleurige buisjes zijn is
nog steeds een raadsel. Mocht u als nog meer weten of een
inschatting hebben horen we dat graag.

Deze maand wijk ik iets af van de gebruikelijke voorwerpen. We liepen met de
redactie tegen het volgende aan. Ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de
dorpskrant heeft een Oringer een gedicht geschreven. Het is nog op een traditionele
typmachine geschreven. Waarschijnlijk is dit nergens digitaal bewaard gebleven en is
het voor de schrijver wel erg leuk om zijn/haar gedicht terug te krijgen. Het gedicht
heet “Old Oring op riem“ en begint als volgt;
Old Oring op riem
De zwalvies vleugen as gekkn um ’t hoes
het vee gunk in de wei,
D ‘appel- en pereboomn kwaamn in knop,
de winter was veurbei.
De tuugrikkn weurn hèn boeten zet,
’t beddegoed mus in de wind,
de kleerkasten leeg, alles weur schoont,
zo beleefden wij ’t veurjaor as kind.
Het is een drie pagina’s tellend gedicht. Als u dit
herkent of als u weet wie dit geschreven heeft, horen
we dat graag. Wij hebben geen idee wie de schrijver is,
maar we willen het graag aan hem / haar terug geven.
De titel van het gedicht is nog met de
hand geschreven. Misschien kan
iemand het handschrift nog wel
herkennen. Ik hoop van harte dat we de
dichter vinden.

Bert van der Lit
(eigen foto)
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PIETERPAD 2.0 (DEEL 5 ROLDE-SLEEN)
Hierbij weer een update van onze Pieterpad avonturen. Voor deze editie gaan we
terug naar 8 april van dit jaar. De lente was net begonnen, dus in de korte broek en
T-shirt aan de wandel! Althans, dat was de bedoeling. Niets was minder waar.
We zouden eigenlijk in het Paasweekend ervoor gaan lopen, maar er was zowaar
sneeuw voorspeld. Uiteindelijk viel dat allemaal nog wel een beetje mee, maar voor
de zekerheid waren we toch maar thuis bij de warme kachel gebleven. Een paar
dagen later hebben we op donderdagmiddag de etappe van Rolde naar Schoonloo
alsnog volbracht.
De etappe startte bij
de kerk in Rolde.
Het eerste deel van
de route liepen we
over de oude
spoorlijn naar
Anderen. Een lang
recht stuk, maar wel
veel bebossing en af
en toe afgewisseld
met landerijen. Bij
Anderen
aangekomen
moesten we
rechtsaf op weg
naar een mooi natuurgebied van Boswachterij Gieten waar het Andersche Diep
stroomt. Om van het ene gebied in het andere gebied te komen moet je af en toe
over wat verbindingsstukken die maar amper de moeite waard zijn. Voor we bij het
Andersche Diep konden komen moesten we eerst onder de N33 door. Een
noodzakelijk kwaad waarvan er gedurende de tocht wel meer van zullen komen.
De tocht door het bos was echt ontzettend mooi. Daarnaast was de beschutting van
de bomen meer dan welkom, omdat er de hele middag een stevige koude wind
stond. Eenmaal uit de bossen liepen we over een aantal verkavelingsweggetjes
richting Schoonloo. Deze etappe was bijna 19 kilometer, maar he ging vrij vlot
voorbij. Eigenlijk zaten we voor dat we het wisten alweer aan het welverdiende
biertje met bijbehorende droge worst!
Het wandelen op een doordeweekse dag hebben we de week daarna meteen een
vervolg gegeven. Dat komt vooral omdat de volgende etappe min of meer een
thuiswedstrijd was, namelijk van Schoonloo naar Sleen. Dichterbij Odoorn dan deze
etappe komt het Pieterpad (helaas) niet. Deze etappe is tevens de langste van de
hele route. Officieel 24 kilometer, maar volgens de GPS was het achteraf maar liefst
25,5 kilometer. Omdat we van tevoren al dachten dat het wel heel ver zou zijn,
hadden we besloten om de wandeling in tweeën te knippen. Twee keer 12 kilometer
is prima te doen, dus ook direct maar besloten om het in de avonduren te lopen.
De klok was inmiddels alweer verzet zodat het langer licht was.
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Op maandag 12 april hebben het 1e deel van Schoonloo naar Schoonoord gelopen.
Daarna een dag rust en vervolgens op woensdagavond door naar Sleen. De gehele
etappe gaat nagenoeg alleen door het
bos. In eerste instantie de bossen van
Schoonloo. De route loopt net langs het
Loomeer en vervolgens achter het
Schoonloërveld. Daarna bij De Kiel de
bossen weer in tot aan het
fietsbruggetje tussen Schoonoord en
Wezuperbrug. Dit bruggetje is
misschien niet bij iedereen bekend,
maar ik ben daar al ontelbare malen
overheen gefietst in mijn jeugd.
Over de brug wederom bos en op naar speelweide De 3 heuveltjes. Dit veldje ligt
achter voormalig huifkarrenverhuur Rijmaaran. Het laatste stukje bos bracht ons langs
een oorlogsmonument in de boswachterij Sleenerzand. Het betreft een monument voor
een neergestort gevechtsvliegtuig van de geallieerden. De bedoeling was
waarschijnlijk een eerbetoon aan de slachtoffers van het vliegtuig, maar ik vind het
geheel maar een lugubere en sombere plek. Na een mooie wandeling door de eigen
achtertuin zijn we uiteindelijk toch aangekomen in Sleen. Sleen... wat moet je daar nou
van zeggen. Ondanks meerdere aankondigingen dat we in aantocht waren, was het
ontvangst zeer tam. Verder moesten we bijna verplicht overnachten in het dorp. Niet
vanwege de avondklok, maar omdat we bijna vastgevroren zaten aan het bankje
tijdens de gebruikelijke droge worst met bier sessie (Sweeler triple dit keer, en die was
verrassend goed te drinken). Wie verzint het om metalen bankjes te plaatsen? Koud
aan de kont! Verder wel een mooi dorp hoor...
De volgende keer gaan we verder. In eerste instantie
richting Coevorden. Het einde van Drenthe is alweer in
zicht.
Harald Fluks

35

36

37

NIEUW BEGIN
Het is alweer, of nog maar een half jaar geleden dat Frans Brinkman overleed. In Oes
Dorp had hij een (kinder)boekenrubriek. Toen de redactie mij vroeg om die rubriek
voort te zetten, hoefde ik daar niet lang over na te denken: met plezier! Frans deelde
zijn liefde voor met name het kinderboek met zijn vrouw Florien. Zo komt het dat
Florien en ik deze rubriek samen gaan doen. Zij zal de drijvende kracht zijn als het
gaat om een boek dat we beiden zullen lezen, en ik zal onze gedachten toevertrouwen
aan het papier, en dus aan jullie als lezers.
Een nieuw begin kun je niet maken zonder dat je goed afscheid hebt genomen.
Alles wat was; dat boek lag op tafel toen Florien en ik op een van de laatste warme
dagen van dit jaar bij de Sikkenbrug buiten zaten. Met uitzicht op de verte, de hond
aan onze voeten en links van ons de geiten.
Alles wat was, met als subtitel Hoe ga je om met afscheid, is geschreven door filosofe
Stine Jensen, en geïllustreerd door Marijke Klompmaker met prachtige kleurrijke
tekeningen. Een boek dat dit jaar de Zilveren Penseel won.
Alles wat was is een boek om kinderen een beetje op weg te helpen met beelden en
woorden over afscheid nemen, aldus de verantwoording. Ik dacht: dank je, Stine!
Dat je ook mij (50+) weer een eindje verder hebt geholpen. Want het is een boek voor
alle leeftijden. Afscheid kan je immers overkomen op alle leeftijden. Afscheid is er in
het klein, in het groot; het kan licht zijn, of zwaar; soms overvalt het je, soms ben je
voorbereid. Soms is het heel verdrietig, soms wat minder. Stine schrijft: ‘ik denk dat je
afscheid nemen een beetje kunt oefenen. Wie leeft, krijgt hoe dan ook te maken met
afscheid. In dit boek gaan we daarover filosoferen’.
Dat filosoferen doet ze aan de hand van vragen, weetjes, tips en reacties van
kinderen. Over afscheid door de dood van mensen en dieren, maar ook over afscheid
van een fase in je leven, of van bepaalde spullen. De rode draad in het boek is voor mij
dat elk mens op z’n eigen manier afscheid neemt en rouwt. En dat is goed. Daarom
noem ik uit het boek een vraag, een weetje en een tip die daar recht aan doen.
Vraag: hoe word jij zelf graag getroost?
Weetje: in Denemarken hebben ze geen woord voor rouwen. Ze gebruiken het woord
‘sorge’ en dat betekent: ‘een wond hebben aan je hart’.
Tip: als je het moeilijk vindt om over je verdriet te praten, schrijf er dan over.
Boeken als deze zijn opgeschreven gedachten van mensen die weten wat het is om
afscheid te nemen. Om zo andere mensen woorden te kunnen laten vinden voor
Alles wat was. Om terug te kijken, en daarna vooruit te kijken.
Je kunt steeds weer opnieuw beginnen. Zo eindigt dit prachtige, troostende en
educatieve boek.
En zo zijn wij opnieuw begonnen.
Helene Westerik & Florien van Heest
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BIBLIOTHEEKNIEUWS SEPTEMBER
Nederland Leest
Een goed boek brengt gesprekken op gang en
verbindt lezers met elkaar. In november leest heel
Nederland daarom één boek. Lezers krijgen dit boek cadeau van de bibliotheek, het
centrum voor ontmoeting en gesprek. Het afgelopen jaar was voor veel mensen een
periode waarin het leven zich voornamelijk tussen vier muren afspeelde. Onder
andere om te laten zien dat reizen niet altijd fysiek hoeft te gebeuren is het thema
van Nederland Leest 2021: Over de grens. Met een boek reis je in een mum van tijd
van Jakarta naar New York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd van
1924. Ook kun je met een boek je eigen grenzen verleggen en je wereld vergroten
met nieuwe ervaringen en verhalen. Dit jaar is het gratis boek ‘De wandelaar’ van
de schrijver Adriaan van Dis:
Een Nederlander in Parijs krijgt bij een brand een hond in zijn schoot geworpen.
Een hond die een andere wereld voor hem opent: die van vluchtelingen, illegalen en
zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man: hij wil helpen, goed doen.
Maar alles wat hij doet pakt anders uit. Extra bijzonder aan de speciale Nederland
Leest-editie van De wandelaar is het nawoord van schrijver en literatuurcriticus
Margot Dijkgraaf. Tijdens een literaire stadswandeling vertelt zij over de rol van
Parijs in het leven en werk van Adriaan van Dis, hoe hij aan De wandelaar werkte
en het andere Parijs ontdekte. Dus kom langs bij de Bibliotheek aan de Langhieten
om het gratis boekje op te halen.

Boekstartuurtje
Maandag 8 november van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met
hun ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de
bibliotheek. Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de
dreumesjes en hun ouders of oppas omtrent het thema muziek. De toegang is
gratis.
Computercursus Klik & Tik voor beginners
In september zijn we weer gestart met de Computercursus Klik & Tik voor
beginners. In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om kennis te maken met
de computer. De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor mensen die nauwelijks of
nog nooit (zelfstandig) met een computer hebben gewerkt. Onderwerpen die aan
bod komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de computer, typen, teksten
aanpassen en e-mail versturen. Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in
de Bibliotheek kan doen. De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan de
deelnemer zelf gaan oefenen. De cursus kan onder begeleiding van een docent
gevolgd worden. In januari starten we weer met een nieuwe groep. Bent u ook
geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gea Uil (Bibliotheek Odoorn)
tel. 088-0128235.
Digitaal café
Voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag
29 november van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.
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