35e jaargang no. 1
September 2022

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur)
Politie:
0900-8844
Brandweer:
0592-312345
Buurtbeheer:
0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur)
KERKDIENSTEN
Zondag 9 oktober

10.00 uur

Helene Westerik

AGENDA
Donderdag 22 september 19.30 uur
Maandag 26 september 14.00 uur
Dinsdag 4 oktober
19.30 uur
Woensdag 5 oktober
14.30 uur
Zondag 9 oktober
Woensdag 12 oktober
Woensdag 12 oktober

15.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Zaterdag 15 oktober

20.00 uur

Zaterdag 12 november

20.00 uur

Film in de bibliotheek
Digitaal café in de bibliotheek
Lezing omdenken bij dieren
Kindermiddag voor kinderen van groep
1 t/m 4
Jeu de boules
Boekstart uurtje in de bibliotheek
Jaarvergadering dorpsbelangen
in de Oringer Marke
B.J. Heegen bluesband in de kerk van
Odoorn
ODO, in de Hervormde Kerk in Odoorn

AFVALKALENDER 2022 SEPTEMBER / OKTOBER
20 september restafval, 27 september gft, 4 oktober plastic, 8 oktober papier,
11 oktober restafval, 18 oktober gft, 25 oktober plastic
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VAN DE REDACTIE
Het eerste nummer van de 35e jaargang ligt voor u. Speciaal voor dit jaar voorzien van
een nieuwe kaft. Verder wel in de u zo bekende ‘huisstijl’.
In dit jubileumjaar komt een stel nieuwe en ’verse ingrediënten’ voorbij. En noem het
nostalgie, daarnaast zullen als extra een paar ‘oude vertrouwden’ de revue passeren.
We hopen dat jullie het allemaal met plezier gaan lezen.
Na een lange, haast té warme en enorm droge zomer, waarin velen genoten hebben
van een vakantie of in ieder geval op rustige afstand van het werk waren, was het een
periode om tot rust te komen en te genieten. Maar aan de zomer die haast niet op leek
te kunnen, kwam abrupt een einde.
Een gigantische schok is door het dorp gegaan na het bericht van het
overlijden van Luca Klaar. De familie, vrienden en vele dorpsgenoten hebben op
indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen. We wensen familie en vrienden
heel veel sterkte.
Conny van der Bent-Rengers
_____________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 27 oktober 2022
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5.
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 17 oktober 2022. U kunt een donatie
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.
___________________________________________________________________
BURGERLIJKE STAND
27 juni, Mae, dochter van Jerko en Chantal Hulskers, zus van Liv
30 juni, Anna, dochter van Stefan Hofste en Anniek Hofste-Schepers
3 juli, Twan, zoon van Gerard en Vera Eefting, broer van Tess
2 augustus, Nick, zoon van Arjan en Marcella Rengers, broer van Jente

LET OP: De redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er ons
wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons
alstublieft!
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MEIJERING MEKKERT
Thuis
Junior 2 is een kind van het dorp. Geboren in het ziekenhuis, maar vanaf dag vijf
getogen in ons lieftallige dorp voelt hij zich er thuis.
Af en toe het dorp verlaten is geen probleem, maar liever niet te ver en niet te lang.
Op jeugdige leeftijd reisde hij weliswaar de gehele wereld rond, maar hij deed dit
vanuit huis, via Google Maps op de computer. Toen hij 8 jaar werd kon hij ’s avonds
de slaap niet vatten, piekerend over dreigend onheil. Hij zou immers zo’n vier jaar
later geacht worden per fiets de middelbare school in de naburige metropool te
bezoeken. Het zweet brak hem uit bij de gedachte te verdwalen en voor eeuwig rond
te moeten fietsen door de straten van deze stad, die de naam stad niet mag dragen.
Natuurlijk kwam het vier jaar later wel goed met hem en wist hij al snel moeiteloos de
weg te vinden naar school, de visboer en de Aldi.
Nu, vijf jaren later echter, is hij uitgeleerd op de middelbare school en lonkt de
hogeschool in een Hanzestad nog verder verwijderd van ons dorp. Vervoer per fiets is
niet langer mogelijk, dus laat hij zich noodzakelijkerwijs per trein vervoeren.
Het schooljaar start met drie dagen introductie voor alle nieuwe studenten van de
Hanzestad. Op maandagochtend vertrekt hij per vroege trein om drie dagen later
terug te keren in de stad die geen stad mag zijn.
Ik haal hem af bij het station. In de auto terug naar huis informeer ik naar zijn
belevenissen. Het was prachtig, leuke mensen, leuke stad. Maar wel groot en vreemd.

School zou hij nu wel weten te vinden, een visboer echter nog niet.
Maar ook dat zal wel goed komen.
Bianca
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DOE MEE MET 35 JAAR OES DORP
Zoals in juni al is aangekondigd start Oes Dörp deze maand met de 35ste jaargang.
Geweldig toch, een dorpskrant die al zoveel jaren het dorp voorziet van nieuwtjes en
weetjes. We willen ter ere hiervan een Oringer kookboek gaan uitgeven dat aan het
eind van de 35ste jaargang voor Oringers beschikbaar komt.
Dit gaat lukken als we voldoende recepten binnen krijgen. We rekenen daarom op uw
bijdrage! Stuur ons een recept van een gerecht dat u graag maakt met een door uzelf
gemaakte foto (dit vanwege auteursrechten). Ieder recept is welkom.
Als aftrap hieronder een recept dat uitermate eenvoudig is en ook nog heel lekker en
gezond.
Poké bowl, (van oorsprong Hawaiaans)
Poké betekent “snijden” in het Hawaïaans en verwijst naar stukjes rauwe,
gemarineerde vis – meestal tonijn – die vervolgens aan rijst wordt toegevoegd en
wordt bedekt met groenten en sauzen.
Bowl betekend ‘kom’. In de kom worden de ingrediënten die er in een poké bowl zitten,
geserveerd. En die ingrediënten kun je zelf bepalen. Veel groente, (ook restjes),
gekookt ei, vis of vlees. Je kunt het helemaal aanpassen aan je eigen smaak en die
van je disgenoten.
Kook rijst voor het aantal personen dat mee-eet en laat de rijst afkoelen. Zorg voor
iedere persoon voor een ruime kom/ diep bord.
Schep de rijst in het midden van de kom en leg er allerhande groenten op en omheen.
Wat voorbeelden: bosui, (soja)bonen, geraspte wortel, broccoliroosjes, (kastanje)
champignons, plakjes radijs en in de winter kun je natuurlijk wintergroenten gebruiken.
Vul het desgewenst aan met stukjes vis, vlees en ei. Serveer er een lekkere sojasaus
bij of een saus op basis van mayonaise, zoals knoflook- of mosterdsaus of op basis
van tomatenketchup.
Voilà, eet smakelijk!
Anke van den Honert
(eigen foto)
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VRIJWILLIGERSWERKT
zout en kurk van de samenleving
Om met de deur in huis te vallen: de Historische Drukkerij en Grafische Werkplaats
“De Drukpers” op het Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord zoekt nog
een aantal vrijwilligers, die vooral géén verstand zouden moeten hebben van
drukpersen! Hooguit iemand met ervaring in het zet- en drukwerk.
Uiteraard hebben we een introductieprogramma voor je klaar liggen bij je eerste
bezoek en zeker de eerste tijd word je gekoppeld aan een collega-vrijwilliger.
De Historische Drukkerij heeft één machine met
een stekker (dé Heidelberger Degel Automaat),
de andere machines worden met de hand of
voet bediend. Bezoekers (jong en oud)
informeren we over de werkwijze en ze kunnen
zelf aan de slag gaan. Een kind kan de was
doen. Wil je daar iets meer over weten, lees
dan de informatie op www.ellertenbrammert.nl.
De Grafische Werkplaats is een werkplaats
waar je zélf aan de gang kan gaan met het
maken van druk werk. Er is papier, er is drukinkt, er zijn rollers en persen en er is voldoende drukmateriaal: van linoleum en gutsen
tot uiennetjes en van verpakkingsmateriaal tot materiaal wat je elf kunt meenemen.
Bezoekers informeer je over je werkwijze en ze kunnen er zelf ook mee aan de slag
gaan. Een kind kan nog steeds de was doen. Wil je daar ook iets meer over weten,
lees dan de informatie op www.ellertenbrammert.nl.
Concreet houdt het vrijwilligers werk bij De Drukpers dus in dat je bezoekers van het
Openluchtmuseum informeert over de geschiedenis van Het Drukken, uitlegt hóe de
machines werken en mensen stimuleert om zelf ook aan de gang te gaan, wat kan
met b.v. het zélf drukken van een ansichtkaart (1 minuut werk) tot het zelf maken van
een linosnede (15 tot 20 minuten werk).
Nú zijn we ongeveer met 14 vrijwilligers en zijn geopend op woensdag t/m zondag van
± 9.30 uur tot 16.00 uur.
Het Openluchtmuseum is geopend van april tot
november en doorgaans werken de vrijwilligers
in de winter één dag per week ‘voor zichzelf’.
Doorgaans werken de vrijwilligers één dag per
week in het seizoen, maar deeltijd is ook een
mogelijkheid.
Aanmelding of meer informatie is verkrijgbaar
bij Zeno Roos via zenoroos46@gmail.com.
Dorpsbelangen (eigen foto’s)
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AGENDA JAARVERGADERING DORPSBELANGEN
Woensdag 12 oktober 2022
20.00 uur
De Oringer Marke
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Jaarverslag van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing kascommissie

7. PAUZE
8. Bestuursverkiezing
•
•

Aftredend en herkiesbaar: Vera Kirchhoff en Wim Zweers
Bestuurssamenstelling

9. Activiteiten 2023 en gespreksonderwerpen met gemeente
10. Rondvraag
11. Sluiting
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DW4D 2023
Hoewel Hemelvaart en de Drentse Wandel 4-daagse voor ons gevoel nog maar net
achter de rug zijn, is het overgebleven bestuur al weer bezig met vooruitkijken naar de
vierdaagse in 2023. U leest het goed: overgebleven.
Helaas zijn 4 van de 7 bestuursleden gestopt. Er is dus een groot aantal vacatures
binnen het bestuur. Deze moeten dringend opgevuld worden, anders wordt het
moeilijk, zo niet onmogelijk, volgend jaar een Drentse Wandel 4-daagse te houden in
Odoorn. Dat zou toch eeuwig zonde zijn na 35 jaar!
Ook als u geen bestuursfunctie ambieert zou u ons enorm helpen als u ons als
vrijwilliger met allerlei werkzaamheden zou willen helpen. Dit kan zijn in de
voorbereiding als ook tijdens het evenement. Te denken valt aan werkzaamheden als
het schrijven van berichten voor de media, het verzorgen van ons drukwerk, het
maken van foto’s, het inrichten van het vierdaagse terrein, het stempelen van
startkaarten, het regelen van muziek tijdens de vierdaagse etc. Er is vast iets waar u
goed in bent en waarmee u ons kunt helpen.
Drenthe is een wandelprovincie bij uitstek. Dat willen wij toch laten zien en ervaren aan
honderden wandelaars uit de regio, de overige provincies en zelfs uit het buitenland?
Het is voor ons 5 voor 12: zonder nieuwe vrijwilligers/ bestuursleden op korte termijn
kan het evenement niet meer doorgaan.
Meer informatie over de Drentse Wandel 4-daagse staat op onze website:
www.dw4d.nl. U kunt ons bereiken via info@dw4d.nl, 06-20991146 (Corry Verschoor)
en 06-21641264 (Jan Eggens)
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146 KINDEREN LIEPEN DE ORINGERKIDS2DAAGSE
Donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli ging voor de 3e keer de oringerkids2daagse van start
vanaf de Odoornerdennnen aan de Exloërweg. 146 kinderen liepen samen met hun
ouders, broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes een stoere boswandeling van
2,5 of 5 km. Onderweg kwamen ze leuke activiteiten tegen in het bos, waren er opdrachten over insecten. De boswachter van Staatsbosbeheer stond in het bos om iets
te vertellen over de specht. Donderdag konden de kinderen bij binnenkomst genieten
van heerlijke poffertjes. Vrijdag kregen ze hun welverdiende medaille en suikerspin.
Bij de vuurkorven konden ze zelf heerlijke broodjes bakken. Waarna ze zich nog lekker
konden uitleven op de springkussens. Voor de ouders die meeliepen werd er koffie en
thee geschonken en kon iedereen nog gezellig blijven op het terrein. Het was wederom
weer een groot succes!
Uiteraard kunnen wij als organisatie (Marjan Bril, Sabine Hofstra en Jantiena Veldhuis)
niet zonder onze vrijwilligers die ons hebben geholpen, waarvoor onze grote dank.
We zijn de gemeente Borger-Odoorn en provincie Drenthe dankbaar voor de financiële
steun.
Jantiena Veldhuis
(eigen foto’s)
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WILT U ONS HELPEN MET DE E-WASTE RACE
Onze klas (groep 8 obs De Weiert) doet mee aan de E-waste Race! De bedoeling is
dat we zoveel mogelijk elektronisch afval inzamelen: E-waste. Het is een wedstrijd
waarbij 10 basisscholen tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk elektronisch afval in
te zamelen (E- waste). Daarmee kan onze klas een toffe prijs winnen: een volledig
verzorgd schoolreisje!
De E-waste Race vindt plaats van maandag 12 september tot en met donderdag
6 oktober 2022.
Wat gaan we verzamelen?
Zo veel mogelijk afgedankte elektronische apparaten. Dit zijn alle apparaten met een
stekker of een batterij/accu.
Let op, deze apparaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
* De apparaten mogen niet groter zijn dan 50cm bij 50cm (niet groter dan het tafelblad
van een schoolbankje)
* Het elektronisch afval moet afkomstig zijn van huishoudens
* Geen losse accu’s of batterijen, telefoons en tablets mogen wel
Er staat een grote groene container bij school in Odoorn waar we het afval in
verzamelen.
Helpt u ons mee? U kunt het afval neerzetten bij de container en wordt het genoteerd.
De kinderen moeten zelf bijhouden hoeveel en welke apparaten ze inzamelen. Daarom graag de apparaten afgeven bij groep 8 of naast de container neerzetten (niet zelf
in de container gooien). We kunnen het eventueel ook bij u thuis ophalen, als u het niet
kunt brengen.
Groetjes Julian Miltenburg
(Foto’s pixabay)
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HUNNEBED D34
Naast de Valtherweg in Odoorn ligt hunebed D34.
Een team van de Rijksuniversiteit Groningen doet
een (vervolg) onderzoek bij dit hunebed.
Bij uitzondering kreeg dit team toestemming om rond
een hunebed te graven. Op woensdag 6 juli was er
een open dag, waar ik even een kijkje ging nemen.

Nederlandse hunebedden en hun directe omgeving
zijn beschermd, dat betekent dat de grond niet
overhoop mag worden gehaald, ook niet door
archeologen. De toestemming om te mogen graven
was een mooie gelegenheid voor hoogleraar
archeologie Daan Raemaekers en zijn team. Tussen
de stenen van veel hunebedden liggen ter
bescherming betonplaten, om het grafrovers en
andere ongevraagde gasten moeilijk te maken hier te
graven. Dit is ook het geval bij D34.
Vorig jaar zijn ze hier begonnen. Het verschil is dat nu dichterbij het hunebed gezocht
kan worden. Zo dicht bij een hunebed heeft men sinds ongeveer 50 jaar niet mogen
graven.
Het team bestaat uit 1 professor en 4 studenten uit Groningen en 4 studenten uit
Leiden.
De oorspronkelijke hunebedden zijn zichtbaar, maar niet in hun oorspronkelijke staat.
Er hoort namelijkl een dekheuvel op. Ergens in de 19e eeuw dachten lokale
bestuurders dat die deklagen uit stuifzand bestonden. Dus werden ze allemaal
verwijderd. Met de kennis van nu natuurlijk een grote blunder. Het oorspronkelijke
hunebed was dus een afgesloten ruimte.
Het doel van dit onderzoek is om iets te leren over de dekheuvel en de omgeving
ervan. Deze dekheuvel is in 2 fasen gebouwd, de 2e dekheuvel is over de eerste
gekomen. Er zijn honderden potscherven gevonden, wat duidt op menselijke
activiteiten bij de grafheuvels. Dus het was meer dan louter een grafmonument.
De ingang is ook de plek waar het aardewerk (potscherven) is gevonden.
De vondst van enkele blikjes bij het afgraven duidt op eerdere (recente) activiteiten,
de wand is verstoord. Hier is verder niets van bekend, misschien grafrovers of
amateurarcheologen ?
Verder zijn er in de omgeving wat stukjes vuursteen gevonden, maar geen resten van
bijvoorbeeld palissadewanden of aardewerk. Aan de hand van de versieringen van
aardewerk dat bij de ingang was gevonden kan het worden toegekend aan de 4e fase
van de trechterbekercultuur. In totaal zijn er 7 fasen.
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In grondlagen onder de sporen van de trechterbekermensen vond het team van
Raemaekers vuurstenen werktuigen. Dat betekent dat, voordat de hunebed
bouwers D34 aanlegden, er al mensen verbleven op dit stukje grond.
Aan de hand van de gevonden werktuigen/gereedschappen kunnen ze concluderen
dat ze minimaal 12 duizend jaar geleden werden gebruikt door de trekkende
jager-verzamelaars.
Op 20 augustus verscheen in de Volkskrant een artikel over de opgravingen bij D34.
Dit artikel heb ik ook als bron voor dit artikel gebruikt.
Jan Kees Krediet
(eigen foto’s)
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‘DE PAASBERGENEIK’
Op het terrein van zorgcentrum ‘de Paasbergen’ te Odoorn in Drenthe staat een oude
indrukwekkende eik. Deze eik staat als een baken tussen de aanleunwoningen,
zorgcentrum, verpleegafdeling en het voormalige armenhuis. Wat de boom bijzonder
maakt, is dat hij solitair staat en zich daardoor in al zijn grootsheid en schoonheid
heeft kunnen ontwikkelen. Dit gezien zijn vorm, door niets of niemand gehinderd.
Zo heeft hij al zijn takken volledig uit kunnen spreiden om tot volle wasdom te komen,
wat je iedere boom zou gunnen. Dit is mede ook te danken dat, ondanks vele
bouwwerkzaamheden, deze boom altijd met veel respect door een ieder is behandeld. De Paasbergeneik heeft een lange geschiedenis. Hij staat op een perceel grond
dat ooit uit een oppervlakte van 10 hectare bestond. Het was een oneffen terrein met
hier en daar wat heuvels. Aangekocht door J.S. Mensing voor 200,00 gulden in 1855.
In 1858 werd besloten door de kerkenraad/ diaconie van de Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn om er een nieuw armhuis te bouwen. Op de meest oude foto’s
zien we, dat de eik er toen ook al stond. Voor het nieuwe armhuis werd gebouwd,
werden wat oude woningen, eigendom van de diaconie afgebroken. Het terrein waar
op werd gebouwd heette ‘De Paasbergen’. Dit had waarschijnlijk te maken met het
feit dat er tijdens de paasdagen op eerste paasdag oude volksspelletjes
plaatsvonden. Onder meer eiertikken, als ook eieren gooien. Ook werd hier het paasvuur tijdens de paasdagen ontstoken. Wat het armhuis aanging, dit ging van armhuis
naar werkhuis naar verzorgingshuis en kreeg de naam van
ds.Van Lunzenhuis. Daar deze predikant Van Lunzen zich met hart en ziel vanuit de
diaconie heeft ingezet voor de instandhouding van het verzorgingstehuis, maar ook
voor behoud van het gebouw. Het gebouw is een rijksmonument.
Een tijdlang was er nog een dokterspraktijk in gevestigd. Tegenwoordig doet het weer
dienst als 4 aanleunwoningen, behorend bij het zorgcentrum.
‘De Paasbergen’.
WAT DE EIK AANGAAT
Deze boom staat voor kracht en bescherming, wat ook een krachtig symbool moet
zijn voor alle bewoners, die rond deze boom wonen.
Ook werden vroeger eiken geplant, omdat het de huizen zou beschermen tegen
blikseminslag: het is een bliksemafleider. Zo ook deze eik die tot nu toe
‘De Paasbergen’ heeft behoed voor blikseminslag. Gezien de staat van de boom,
staat hij er in al zijn glorie met het uitlopend blad nog altijd fier en ongeschonden bij.
Voor veel bewoners in een tijd, waarin men door ouderdom bepaalde zekerheden
verliest staat ‘De Paasbergenboom’ nog altijd voor kracht en zekerheid.
Hij staat er altijd.
Een tijd waarin hij nog generaties lang zijn taak kan vervullen en als een baken kan
dienen voor alle bewoners die in en rond ‘De Paasbergen’ wonen.
Marchinus Elting
12
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KUNST IN BORGER-ODOORN
8 en 9 oktober dit jaar exposeren zo'n 30 kunstenaars hun werk weer voor
belangstellenden.
In het tweede weekend van oktober is er dus volop kunst te bekijken tijdens de
kunstroute van de KunstKring Borger-Odoorn (KKBO). De route loopt door de hele
gemeente. In Odoorn zelf is werk te bekijken van Addy Lamberts, Irisstraat 8 en Anke
Hoefs (van den Honert) in haar atelier aan de Dambeern 25.
Voor meer informatie: zie de folder die u aantreft op
diverse plaatsen in ons dorp, op de website www.kkbo.nl en op de Facebookpagina
Kunstkring Borger-Odoorn.
Tot ziens op 8 of 9 oktober.
Anke van den Honert
(eigen foto’s)
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ENERGIETOESLAG, OOK VOOR U?
De prijzen voor elektriciteit en gas stijgen enorm. De rijksoverheid biedt daarom de
energietoeslag aan voor iedereen met een laag inkomen. Het maakt hierbij niet uit of
u een uitkering ontvangt of gewoon werkt en of u een huur- of een koopwoning hebt.
Ook de hoogte van uw spaarrekening telt niet mee. Hebt u nog geen energietoeslag
aangevraagd of gekregen? Controleer dan of u hiervoor in aanmerking komt in
onderstaande tabel:
Leefvorm

Netto maandinkomen
zonder vakantietoeslag

Netto maandinkomen
met vakantietoeslag

Alleenstaand of alleenstaande ouder

€ 1.244,54

€ 1.310,05

Gehuwden & samenwonenden

€ 1.777,92

€ 1.871,50

Alleenstaanden vanaf
pensioenleeftijd

€ 1.382,89

€ 1.455,67

Gehuwd & samenwonenden vanaf pensioenleeftijd

€ 1.872,49

€ 1.971,05

U kunt de energietoeslag aanvragen via: gemeente.emmen.nl/energietoeslag.
De gemeente Emmen voert het uitbetalen van de toeslag uit voor de gemeente
Borger-Odoorn. Heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met
Sietie Rinkema, budgetcoach van Andes. Zij is te bereiken via 06 – 835 591 01.
Krijgt u geen gehoor, bel dan met Welzijnsorganisatie Andes via 0591 – 58 55 54.
U hebt tot 31 oktober om de toeslag aan te vragen.
Welzijnsorganisatie Andes
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT
Afscheid schoolleider Martine Stulp
In de nieuwsbrief van juni schreef Martine Stulp o.a. “De Weiert is een mooie school,
met ontzettend leuke kinderen en collega's. Het afscheid nemen valt me dan ook niet
gemakkelijk. Ook het contact met de ouders heb ik van mijn kant altijd als zeer prettig
ervaren. Ik wil jullie bedanken voor de positief-kritische, maar ook begripvolle houding,
de belangstelling, de gezelligheid en de behulpzaamheid.
De functie van Martine is inmiddels overgenomen door Masja van Zanden.
Via haar hopen wij u in de komende jaren graag van schoolnieuws te blijven voorzien.
Schoolreis
Het is al even geleden, maar 2 meisjes uit (toen) groep 6 maakten een mooi
reisverslag van hun best verre bustocht.
Kameleondorp (schoolreis groep 5 en 6)
Wij zijn in het Kameleondorp geweest, dat ligt in Terherne, dat ligt in
Friesland. We zijn er met de bus heengegaan. En toen we daar aankwamen werden
we opgewacht door 2 mensen uit de film Kameleon: Kees en Diny. We hadden een
film gezien, eentje die nog niemand heeft gezien, inclusief zijzelf. Daarna hebben we
een speurtocht gedaan om de redactiekamer te openen, en toen we die hadden
geopend gingen we naar buiten om naar avontuureiland te gaan.
We gingen er met een rondvaartboot naartoe en zijn daar aangekomen met de lunch,
dus we hebben er ook een broodje knakworst gegeten en daarna hadden we spelletjes
gedaan. Toen zijn we met de hele club naar het moeras gegaan en lekker vies
geworden. En als laatst gingen we zwemmen om schoon te worden. We vonden het
echt heel leuk!
Pippa en Sera (groep 6)
Foto Pixabay
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WAT IS HÉT COMPLIMENT VAN DRENTHE?
Maakt jouw vrijwilligersorganisatie structureel verschil, inspireren jullie anderen en
werken jullie samen? Dan maken jullie kans op Hét compliment van Drenthe! Met deze
waardering willen we vrijwilligers in het zonnetje zetten en hen een kans geven om wat
extra’s te doen met € 3.000 voor hun vereniging, club, initiatief of organisatie in Drenthe
‘Wat ben ik blij met alle vrijwilligers in Drenthe! Er zijn zoveel Drenten die zich
belangeloos inzetten voor anderen – of het nu gaat om samen sporten, het in de benen
houden van een mooie club, samen een leuke actie houden voor het dorp vrijwilligers
zijn echt van betekenis! Juist deze mensen zorgen ervoor dat activiteiten dóór kunnen
gaan. Zonder vrijwilligers, geen bruisend Drenthe. Want samen zorgen we voor een
sociaal en levendig Drenthe.’ Hans Kuipers, Gedeputeerde Sociaal Drenthe
Meld je eigen organisatie/initiatief aan voor Hét compliment van Drenthe.
Een organisatie nomineren kan ook. Aanmelden kan van 1 t/m 30 september 2022 via
www.provincie.drenthe.nl/compliment.
Hier vind je ook de spelregels en meer informatie.

_____________________________________________________________________
DE IKWILOOKWELEENKEEROPTONEEL AVOND
Het wordt me geregeld gevraagd hoe het is om op een toneel te staan zingen of toneel
spelen. Mensen die dit ook wel graag een keer zouden willen proberen maar niet echt
weten hoe dit te moeten aanpakken. Vandaar het volgende.
Ik organiseer in het voorjaar een avond voor mensen die wel graag een keer solo op
een toneel willen zingen, stand-up komediant, of een kort stukje toneel willen doen. Dit
is GEEN talentenjacht maar iemand de ervaring gunnen om dit eens te doen. Als men
niet precies weet hoe en wat ben ik ervoor om je te begeleiden, en te zorgen dat het
een leuke ervaring gaat worden. Ook als het echt nog niet kan, zal ik je zeggen dat je
er nu nog niet klaar voor bent. Dit om een grote teleurstelling te voorkomen. Dus
mensen die dit stiekem eigenlijk wel een keer willen proberen kunnen zich aanmelden
via mijn mailadres: gnissahjosh@gmail.com.
ik zal je helpen er iets leuks van te maken. Dit mag solo, duo, in ieder geval een klein
groepje niet meer dan 4 in 1 keer. Zing je in een koor maar wil ook wel een keer een
solo doen is dit ook de mogelijkheid om te doen. En heb je al wel ervaring maar wil
hieraan wel meedoen kan dat natuurlijk altijd.
Het zal ergens in het voorjaar 2023 gaan plaats vinden. MELD JE AAN.
Groet Josh Hassing
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VROUWEN VAN NU ODOORN.
Hebt u die onrust ook bemerkt in het dorp?
Dat klopt, wij Vrouwen van Nu gaan weer van
start voor het nieuwe seizoen 2022-2023.
Het bestuur heeft een gevarieerd programma samengesteld; er is vast voor iedereen
wel iets bij. Er zijn nieuwe commissieleden aangesteld en het enthousiasme straalt
eraf maar ook de “oude” commissieleden zijn actief als altijd.
Vrouwen die geïnteresseerd zijn kunnen gelijk in September komen kennis maken.
Kom alleen of met iemand mee, en kijk of het iets voor je is. Op onze nieuwe locatie is
ruimte voor iedereen. Tegenwoordig lopen, of fietsen of rijden we naar Het Klankholt.
Wij vrouwen van Nu Odoorn waren natuurlijk graag bij de Boshof gebleven, heerlijk
midden in het dorp, het was altijd een feestje daar, maar De Boshof heeft de ruimte
voor andere dingen nodig. Met verdriet maar ook met heel veel waardering en dankbaarheid moesten we afscheid nemen.
Dus gingen we naar het Klankholt, en eerlijk is eerlijk, afgezien van de ligging viel het
heel erg mee. Ook hier is het gezellig maar….we moeten hier veel meer zelf doen, en
als iedereen naar huis gaat zijn het altijd dezelfde mensen die moeten opruimen en
afwassen. Dat is natuurlijk niet goed. Dus wat is wijs in deze situatie. Wel, de tweede
koffiepauze vervalt dan zijn we dus wat eerder klaar.

En nu komt het: waar zijn wij plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu het meest mee
geplaagd en bespot, in het verleden en eigenlijk tot op de dag van vandaag?
Ja, het beroemde kopje in de tas. U begrijpt het al, we gaan terug naar af. Als u bij de
volgende bijeenkomst uw eigen kopje in de tas meeneemt, scheelt dat een hoop werk
achteraf. Het is een kleine moeite met een groot resultaat.
Op 12 september hopen we een volle zaal te hebben in het Klankholt Hammeersweg
21 Odoorn.
Programma 2022- 2023
Maandag 12 september
Geert de Vries -IVN; Ontstaan van het Hunzedal. Flora en fauna in het Lofar gebied
Maandag 10 oktober
Henk en Janita Bos -De bioscoopfilm “Wildernis in Drenthe”
Maandag 14 november
Anneke Schep; “Zet jij de bloemetjes nog buiten “
Vrolijke verhalen, informatie en colums over ouder worden
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Donderdag 15 december
Kerstbijeenkomst in de kerk van Odoorn met broodmaaltijd
Jessica Wassenaar; Zweeds-Nederlandse kerst
Maandag 9 januari
Spreker van het Van Gogh huis NieuwAmsterdam
Van Gogh in Drenthe-100 jaar Vincent van Gogh
Maandag 13 februari
Jaarvergadering en Pubquiz
Maandag 13 maart
Johanna Hoekstra, professioneel organizer
Ontspullen; wat is dat precies en hoe doe je dat
Maandag 17 april
Spreker van het klompen museum uit Eelde
Het klompenverhaal “Lopen op hout “
Vrouwen van Nu komen bij elkaar iedere 2de maandag in de maand om 19.30 uur in het
Klankholt, Hammeersweg 21
Contributie: € 56.50 per jaar en €5,00 per bijeenkomst. Een korte toelichting bij de
diverse commissies.
* Op Tjak organiseert door het hele jaar heen allerlei leuke en leerzame dagen, dichtbij
en verder weg.
* De Agrarische dagen zijn door het hele land bekend en gewild en daarom direct
volgeboekt.
* Gezellig uit eten met elkaar is altijd leuk, vooral natuurlijk voor mensen die alleen zijn.
* Met elkaar naar de film, dat doen we ook regelmatig als er mooie films draaien.
Voorzitter: Marieke Akkerman-Eggink m.akkermaneggink@planet.nl
Secretaris: Catrien Keidel-Faber keidel@home.nl
Comm. Op Tjak hennymensink@hetnet.nl

Agrarische comm. r.eerenstein@kpnplanet.nl
Dinerclub carelarends@hotmail.com
Bioscoop han.marianne@planet.nl
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HUUS VAN DE TAOL
Ik kan niet heksen … en blauwvarven tegeliek
Zeg ie dat nog wal ies? Heksen misschien, maor blauwvarven? Toch was dit een
Drentse oetdrukking die veul gebroekt is, maor die langzaam an 't verdwienen is.
Streektaolorganisatie Huus van de Taol en het Drents Archief wilt Drentse woorden en
oetdrukkings in kaort brengen um ze vanneis op batterij te brengen. En dan giet het
um díe woorden die aj nog maor hiel soms heurt.
Helpen?
Stuur oes een paar woorden of oetdrukkingen op die aj zölf de muite weerd vindt
um te bewaren...
Hoe doej dat?
*Gebroek de QR-code. Dan koj direct op de juuste pagina.
*Gao naor www.huusvandetaol.nl/heksen. Ok dan bi’j waor aj wezen moet.
*Of vul het formulier in en stuur het op naor:
Huus van de Taol
Antwoordnummer 25
9410 VB Beilen

Nog meer doen?
Wij doet meer! Der wordt woordenboeken deurspit en interviews ofnummen. Ok hier
kuj as vrijwilliger met an doen.
We vertelt alles over de verscheiden taken die as der bint bij de veurlichtingsaovend
veur vrijwilligers op dinsdag 4 oktober um 19:30 uur (inloop vanof 19:15). Je bint van
harte welkom in het Huus van de Taol, Raadhuisplein 1, Beilen. Je kunt je anmelden
per mail (ambertieck@huusvandetaol.nl) of deur te bellen.
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Contact
Aj vraogen hebt, kuj vanzölf contact opnimmen via:
info@huusvandetaol.nl
0593 - 37 10 10
Amber Tieck & Arja Olthof

Naam:
Woonplaats:
Geboortejaar:
E-mailadres:
Dizze woorden of oetdrukkings moet echt bewaard blieven:

1.
Betekenis:
2.
Betekenis:
3.
Betekenis:
4.
Betekenis:
5.
Betekenis:
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NIEUWE SPITWA(A)RK!
Bekend logement in Valthermond, Valthe rond 1900, Opgraving hunebed D34 en
Old Oring op riem
Spitwa(a)rk begint met een artikel van
Jan Burema. Hij verdiepte zich in de geschiedenis
van een bekend logement in Valthermond dat in
1900 bekend stond als hotel P.J. Smit. Bij het
hunebed D34 in Valthe is onlangs onderzoek
gedaan. Roel Sanders schreef over dit hunebed en
over deze en eerdere opgravingen.
De geschiedenis van Valthe wordt weer voor
het voetlicht gebracht in een nieuwe aflevering van
Valthe rond 1900. In een gedicht (in dialect) een jaarrond
allerlei activiteiten benoemd die vroeger in Oring werden
gehouden.

Hunebed D34

De Middenplaat is een tekening van de boerderij aan de
Badhuisweg in Exloo (± 1910), gemaakt door Johanna
Elizabeth Metelerkamp.In Oderen verandert gaan we naar
de Boermabrug in Odoornerveen. In Jan Wierenga’s
column Rondblik komt het hunebed in Valthe ook aan de
orde. Volgens hem schuilt
er in ieder mens wel iets
van een schatgraver.
Tekening Exloo

In de rubriek Herkent u het nog?
een ansichtkaart van de Melkweg in Klijndijk uit de
jaren zeventig van de vorige eeuw. Uit de krant is een
artikel uit 1953 over het dan komende eeuwfeest van
2e Exloërmond. Op de voorplaat café Deiman begin
vorig eeuw.

Zuiderdiep 2e Exloermond

Een bekend logement in Valthermond
In de eerste helft van de 20e eeuw waren kende Valthermond bekende uitspanningen.
Vóór in de Valthermond, waar de Kavelingen zich splitst in het Noorder- en het
Zuiderdiep, bevond zich bijna een eeuw lang het logement dat in 1900 bekend stond
als hotel P.J. Smit. Een mooi stukje spitten in de Valthermondse geschiedenis met
veel mooie illustraties en foto’s.
Valthe rond 1900 (deel 4)
De geschiedenis van Valthe wordt weer voor het voetlicht gebracht in een nieuwe
aflevering van Valthe rond 1900. Herinneringen van Gradus Kuipers aan
neijaorsvisites, spienstertied, vertier, naoberhulp en heideontginning.
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Opgraving bij hunebed D34
Professor Daan Raemaekers verrichtte deze zomer met studenten van de Rijks
Universiteit Groningen opgravingen bij het hunebed D34 bij Valthe. Een artikel daarover, over dit hunebed en eerdere opgravingen. D34 werd voor het eerst genoemd in
1818 en in 1869 gedeeltelijk vernield.
Old Oring op riem
Van een onbekende dichter plaatsen we een gedicht over het dorp Odoorn In het
dialect worden een jaarrond allerlei activiteiten benoemd die in Oring werden gehouden. Het artikel is verlevendigd met een aantal oude foto’s.
Het wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar de Coöp
in Odoorn, bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en
boekhandel Boelens (Emmermeer).
Roelof Hoving
Tel: 0591-549268 (privé) of 06-29560994

Kerk in Odoorn

Markt in Odoorn
Vijver in Odoorn
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VERZAMELMARKT: ODEREN VERZAMEL(D)T
De Historische vereniging Carspel Oderen bestaat op
2 oktober 25 jaar. Het jubileum wordt voor leden met een
gevarieerd programma op zaterdagmiddag 1 oktober in
Het Dorpshuis in Valthe gevierd. Een week later is er op
zaterdag 8 oktober een verzamelaarsmarkt van 13.00 tot
17.00 uur rondom of in Tractor- en werktuigenmuseum
Jan Drenthe in Valthermond. Komt u ook kijken?
Wie doet mee?
Voor die markt roepen wij onder de titel Oderen verzamel(d)t inwoners van de
voormalige gemeente Odoorn op om hun verzameling te laten zien. U hoeft geen lid te
zijn. Laat uw verzameling zien: sigarenbandjes, autootjes, speldjes, huisjes, treinen,
bierglazen, enzovoort. Misschien is het ook mogelijk om uw verzameling aan te vullen.
Iedereen is van harte welkom om deze middag te kijken welke verzamelingen er in
onze voormalige gemeente zijn. Elke verzameling is welkom, mits het in/op een kraam
past.
Meedoen?
Als u mee wilt doen, dan z.s.m. aanmelden bij jan@geertswarenhuis.nl of
tel: 0591-549515. In ieder geval voor zaterdag 1 oktober!
Roelof Hoving
Tel: 0591-549268 (privé)
06-29560994
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RARA WAT IS DIT?
In het laatste nummer van jaargang 34 vroeg ik
naar de herkomst van dit voorwerp. Er is me
verteld dat het een soort van appelboor is.
Ik moet u zeggen dat ik er ook wat aan twijfel,
maar goed zo werd het wel aan mij uitgelegd.
Mocht u nu als nog zien wat het is en kunt u
het bevestigen of weerleggen, schroom dan
niet om ons te mailen.

Voor het nieuwe voorwerp gaan we een stukje terug in de tijd. Vroeger ( begin van de
20ste eeuw) zag je dit in vele huishoudens. De tijden veranderen en de techniek gaat
door en daarom is dit voorwerp verdwenen uit de huizen. Maar toch daag ik u uit om
me te vertellen wat het is.

Bert van der Lit
(eigen foto’s)
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HOVC NIEUWS
Het is klaar, de nieuwe fusieclub HOVC staat te popelen om het seizoen 22/23 te
starten. Zoals eerder vermeld in de dorpskrant is de fusieclub ontstaan uit de clubs
Hunso, Oring en nu is Valtherboys aangesloten. Er wordt dit seizoen gestart met
7 senioren elftallen, een 35+elftal en een bloeiende dames afdeling.
Ook de jeugd geeft een behoorlijke bijdrage. De vereniging heeft na de fusie ongeveer
450 leden.
Maar naast voetbal staat er meer te gebeuren. De locatie waar het allemaal moet
gebeuren gaat behoorlijk op de schop. In 2023 zal er worden gestart met de
verbouwing en medio 2024 zal er daadwerkelijk worden gevoetbald op het vernieuwde
Harm Kuiper sportpark in Odoorn.
In de tussentijd zal er dan worden getraind en gevoetbald in Exloo en Valthe.
De nieuwe fusieclub gaat spelen in zwart/blauw. Het eerste elftal zal gaan spelen in de
2de klasse dat is natuurlijk een geweldige prestatie.
Wanneer u nu denkt ik heb ook wel belangstelling om te voetballen dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat.
Wij wensen de club HOVC heel veel succes met de verbouwing, en met het spelen
van het nieuwe seizoen voor alle elftallen .
Gas d’r op en kop d’ veur.
(Bron: social media).
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ALZHEIMER CAFÉ OPENT IN BORGER-ODOORN
In september start in gemeente Borger-Odoorn het Alzheimer Café.
Een Alzheimer Café is een plek om lotgenoten te ontmoeten en biedt informatie,
gezelligheid en verrassende ontmoetingen.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met dementie of geheugenproblemen,
hun naasten, mantelzorgers en belangstellenden. Elke eerste woensdag van de
maand wordt het Alzheimer Café georganiseerd in het dorpshuis in Exloo aan de
Hoofdstraat 58A.
Opening door wethouder Huijing
De diagnose dementie is zeer ingrijpend en roept veel emoties en vragen op. Dan kan
het helpen om ervaringen uit te wisselen, lotgenoten te ontmoeten en van elkaar te
leren. Op woensdag 7 september vindt om 19.30 uur de officiële opening plaats door
wethouder Ankie Huijing.
Elke keer een ander thema
Elke bijeenkomst heeft een ander thema. In september is dat ‘Dementie en de rol van
de mantelzorger’. In de maanden daarna zijn de thema’s: Dementie of de mens?,
Dementie en bewegen en ‘Wat doet de casemanager dementie?.
De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur.
De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.
Wilt u informatie over het Alzheimer Café Borger-Odoorn? Neemt u dan contact op
met: Petra van den Bosch, tel.nr: 06 – 11 39 43 01
Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
Ben je zorgprofessional? Dan graag vooraf checken bij de coördinator of er plek is om
het café bij te wonen.
7 september:
Thema: Dementie en de rol van de mantelzorger
5 oktober
Thema: Dementie en mens
2 november
Thema: Dementie en bewegen
7 december
Thema: Wat doet een casemanager dementie
De verschillende thema’s worden besproken met
een deskundige.
Waar is het?
Dorpshuis in Exloo aan de Hoofdstraat 58A.
27

VOOR HET VOETLICHT: JESSICA TRIP
1. Voorstelronde, wie is Jessica?
Eind december 1985 is Jessica geboren in Emmen en opgegroeid in Valthermond.
Daar heeft ze naar volle tevredenheid haar jeugd doorgebracht. Ze is sinds 2012
getrouwd met Egbert en samen hebben ze twee zoons; Daan en Stan. Ze wonen sinds
2009 in Odoorn. Toen ze voor het eerst gingen samenwonen hebben ze tijdje in
Emmen gewoond. Dat was niet bepaald een groot succes. Om het netjes te zeggen:
ze woonden in een echte aso-buurt. Kinderen stonden letterlijk op hun auto te dansen
en te springen. En de betreffende ouders? Die vonden dat prima! Vandaar een “vlucht”
naar Odoorn, waar het ze beiden prima bevalt.
2. Wat houdt je bezig overdag?
Jessica is docent zorg en welzijn aan het Hondsrug College in Emmen. Daar heeft ze
een fulltime baan. Ze geeft les aan leerlingen uit de bovenbouw van het VMBO.
3. Wat is je grootste passie?
Ze vindt haar passie niet in hobby’s of iets dergelijks, maar meer in haar werk.
Ze merkte dat de leerlingen de aangeboden lesstof maar saai vonden en daar wilde ze
wat mee doen. Daarom is ze samen met een collega begonnen om haar eigen lesstof
(Reis door de zorg) te ontwikkelen. Het is op een positieve manier zodanig uit de hand
gelopen dat haar eigen gemaakte lesstof al op meerdere scholen wordt gebruikt. Dat
verdient toch wel een pluim!
4. Wie zou je nog graag eens ontmoeten?
Jessica heeft geen idolen of mensen naar wie ze opkijkt. Ze herinnert zich nog wel dat
ze vroeger als kind (ze moet toen een jaar of 6 zijn geweest) graag koffie wilde drinken
met de toenmalige leider van de Sovjet Unie, de onlangs overleden Michael
Gorbatsjov. Niet om over politiek te praten, maar het leek haar zo’n ontzettend aardige
man.
5. Wat inspireert je?
Het begeleiden en omgaan met jongeren. En dat in een hele brede lijn, dus niet alleen
op school. Zo hebben ze een tijdje terug een poosje een jongen in huis opgenomen
om hem te helpen zijn leven weer op de rit te krijgen.
6. Mooiste moment tot nu toe in je leven?
Dat is ongelooflijk cliché, maar de geboorte van mijn 2 kinderen.
7. Wat was het dieptepunt of blunder?
Er wordt lang nagedacht en zelfs de hulp van partner Egbert wordt ingeschakeld. Maar
Jessica is eigenlijk erg tevreden over haar leven. Maar misschien is er toch één ding…
Die deurbel!
8. Wat wilde je graag worden toen je jong was?
Als klein kind stonden kraamverzorgster of dierenarts bovenaan. Toen ze 12 was werd
dat veranderd naar juf. En dat is met wat omwegen ook uitgekomen.
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9. Favoriete vakantiebestemming?
Duitsland en dan vooral vanwege het prima eten. Verder staan ook Frankrijk en Italië
op het lijstje en eigenlijk zou ze nog veel meer van Europa willen zien. Scandinavië
bijvoorbeeld. Maar ook stedentrips samen met het gezin is een leuke bezigheid. Een
paar jaar geleden hebben ze met z’n vieren Parijs bezocht. Als fervente voetbalfans
moesten de 3 heren natuurlijk wel het stadion van Paris Saint Germain zien. Rome of
Barcelona staat ook nog op het menu, want ook daar zijn mooie stadions te vinden.
Hoewel de kinderen op internet ook al andere bezienswaardigheden in die steden
hebben opgezocht.
10. Wat vind je mooi aan Odoorn?
Jessica wil niet zozeer een specifieke plek in Odoorn aanwijzen, maar bekijkt het meer
van de sociale kant. Vanaf het moment dat ze hier is komen wonen, voelt ze zich thuis.
De mensen in het dorp laten je je welkom voelen en staan klaar voor elkaar. Zelf zijn
zowel Jessica als Egbert als vrijwilliger actief voor de voetbalvereniging. Al met al: het
dorpsgevoel zoals het zou moeten zijn.
11. Minpunten van Odoorn of wat mis je?
Over deze vraag hoeft niet lang nagedacht te worden. Een snackbar!!! En nee, ze zal
er echt niet elke dag staan, maar het is gewoon fijn om dat ook in het eigen dorp te
hebben.
12. Wat is je favoriete film of boek?
Echt specifieke films of series kijkt ze niet, maar van Netflix wordt in de vrije uurtjes
toch dankbaar gebruik gemaakt. Samen met Egbert kijkt ze van alles, maar als hij de
deur uit is, gaat de voorkeur toch naar “echte vrouwenseries”.
13. Dorpskrant Oes Dorp, wat vind je daar van?
De dorpskrant is een graag gelezen krantje. Allereerst wordt gezocht naar de nieuwe
baby’s. Verder is het gewoon leuk om te lezen wat er zoal in het dorp speelt en
gebeurd.
14. Wat vind je van ons Koningshuis?
Ze vindt het Koningshuis wel wat hebben en vindt het eigenlijk best leuk. Fijn dat het
land door een vast persoon wordt vertegenwoordigt. Naar haar bescheiden mening
doen koning Willem-Alexander en koningin Maxima het gewoon goed. Een leuk stel
met 3 gezellige kinderen.
15. Levensles of tip voor onze lezers
“Een lach kost niks!”, het leven is niet altijd even
makkelijk en de huidige maatschappij lijkt te
verharden. Maar probeer toch vrolijk en positief
te blijven.
Harald Fluks
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ONDERTUSSEN BIJ ODO
De repetities zijn weer begonnen en we richten onze blik op
het aanstaande concert. We hebben weer een interessante
selectie op de muziekstandaard staan en kijken er naar uit dat
te laten horen.
Noteer alvast in de agenda: 12 november in de Hervormde Kerk in Odoorn.
Binnenkort starten de AMV-lessen voor de basisschool jeugd weer.
De aanmeldingsformulieren worden via school verspreid. Ook is het mogelijk
muzieklessen te volgen bij Muziekschool Odo voor klarinet, trompet en saxofoon.
Verder is er nog plaats voor nieuwe muzikanten bij Odo.
Speel je een harmonie instrument? Kom dan ook bij onze gezellige, actieve
vereniging!
Interesse of vragen? Neem contact op via de website, www.muziekverenigingodo.nl.
en kom eens kijken op dinsdagavond tijdens de repetitie (aanvang 19.15 u) in het
Klankholt aan de Hammeersweg 21 in Odoorn.
Hulp gezocht
Onze vereniging draait, naast de contributie, op inkomsten uit acties.
Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de instrumenten onderhouden en eventueel
vervangen. Zo lopen we 4x per jaar met de oud-papierwagen mee, waar een
substantieel deel van die inkomsten uit wordt ontvangen. Nu kunnen we nog hulp
hierbij gebruiken.
Kun je 1x per jaar een zaterdagochtend meehelpen?
Neem contact op via info@muziekverenigingodo.nl
Je bent meer dan welkom en steunt hiermee de vereniging enorm.

(eigen foto)

30

REDACTIELEDEN DOOR DE JAREN HEEN. NU BIANCA MEIJERING
Afgelopen zaterdag kreeg ik een telefoontje van
Bert. Het Dorpskrantje bestaat 35 jaar en nu willen
we alle oud redactieleden vragen om wat te
schrijven over hun tijd bij het krantje. Natuurlijk wil ik
dat. Ik weet niet precies hoeveel jaren ik in de
redactie heb gezeten. Ik denk een jaar of 10. En het
waren echt hele leuke jaren.
De redactievergaderingen waren enorm gezellig, er
werd veel gelachen, uiteraard geborreld en vaak
waren we niet voor 2 uur ‘s nachts thuis. We hadden
een zeer gemêleerd clubje maar wel echt een leuke
klik met elkaar. We probeerden zoveel mogelijk alle
facetten van het dorp te laten zien in het krantje en
eigenlijk had iedereen wel een soort van voorkeur.
De één deed de interviews met onze adverteerders, de ander schreef mooie verhalen
en mijn taak was vaak nieuws van de lagere school en evenementen in het dorp.
Onze 2 kinderen Yanik en Kyra zaten allebei op ‘De Weiert’ en omdat ik er vaak foto’s
maakte, was het met een tekst erbij gelijk goede input voor het krantje. Het krantje in
elkaar zetten was best een klus. Dan zaten we 1 week voordat het boekje naar de
drukker moest alle teksten en foto’s uit te knippen en te plakken in een leeg boekje om
te meten of het ging passen. Meestal zorgde Bertha de Lange ervoor dat het
gedigitaliseerd werd en de eerste jaren stapten we daarna letterlijk in de auto om het
bestand naar de drukker te brengen. Gelukkig is dat nu heel anders.
En als je mij vraagt, wat is jou het meest bijgebleven. Dan is dat naast de gezelligheid,
het 25 jarig bestaan van Oes Dorp. Roelie Wierenga zat in het bestuur van
Dorpsbelangen en vroeg of het een idee was om samen iets te organiseren tijdens de
Oringermarkt (nu Oringer Weekend). Het aantal bezoekers liep terug en misschien
was het nu een goed moment om het met elkaar nieuw leven in te blazen. Het 25 jarig
bestaan van het dorpskrantje was daar een mooie aanleiding voor. Het programma
waren we samen snel over uit. Een bingo met gave prijzen, zoals een cursus droge
worst maken, op vrijdag. Een warenmarkt, hardloopwedstrijd en feestavond op de
zaterdag, MTB-tour op de zondag en een dorpswandeling voor jong en oud met op
een luchtige manier de geschiedenis van ons dorp erin verwerkt. We plaatsten op ong.
10 prominente plekken in het dorp banieren met afbeeldingen van vroeger. En de
mensen die bij het verhaal betrokken waren of er woonden vertelden het verhaal op de
locaties. Deze prachtige verhalen hebben we later gebundeld in een boek en alle
inwoners van Odoorn hebben er een cadeau gekregen van ‘Oes Dorp’. Het weer zat
niet mee dat weekend maar we hadden wel volle bak. Ik ben dat jaar gestopt als
redactielid bij Oesdorp omdat ik het organiseren van een weekend voor het dorp
(Oringer Weekend) zo leuk vond. Nu 10 jaar later staat het weekend er nog steeds en
hebben we een hele leuke groep vrijwilligers. En dat met dank aan Oes Dorp.
Bianca Meijering (eigen foto)
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SAMEN ALS EIGENAARS VERDER MET DE SUPERMARKT ODOORN
Aan de buitenkant zie je het niet, maar toch is er dit jaar iets veranderd bij COOP
Odoorn. Vanaf begin 2022 heeft de supermarkt namelijk twee eigenaars. Daarbij zijn
COOP en PLUS gefuseerd en wordt de volgende verbouwing al weer voorbereid.
Genoeg redenen om hier eens over te praten met Jeroen Schippers (eigenaar).
Coop Odoorn heeft nu dus twee eigenaars?
Dat klopt, sinds begin dit jaar is Martijn Kaspers mede-eigenaar van de supermarkt,
aldus Jeroen. De naam Schippers supermarkt is daarom vervangen door
VOF supermarkt Odoorn, maar hier merken de klanten eigenlijk helemaal niks van.
De klanten kennen Martijn natuurlijk ook al. Op 16 jarige leeftijd is hij als leerling slager
in onze supermarkt begonnen. Na zijn opleiding heeft Martijn in verschillende andere
supermarkten gewerkt maar hij kwam in 2016 weer terug bij COOP Schippers.
Het beviel van beide kanten goed en op een bepaald moment werd hij bedrijfsleider en
nu is hij dus ook mede-eigenaar.
Hoe zijn jullie tot dit besluit gekomen?
Voor mij werd het steeds moeilijker om al mijn werkzaamheden te combineren. Naast
de supermarkt ben ik namelijk vrijwilliger bij Villa Joep, het fonds tegen Neuroblastoom
kinderkanker. Florian, ons zoontje, is als gevolg van deze ziekte overleden. Ik besloot
toen om me in te gaan zetten voor ouders en kinderen die in een vergelijkbare situatie
komen. Daarna werd ik ook nog gevraagd voor de cliëntenraad van het
Prinses Maxima centrum. Dit is het kinderkanker ziekenhuis in Utrecht. Beide functies
wil ik blijven vervullen, maar ze vragen veel tijd.
Martijn had al langer de wens om iets voor zichzelf te beginnen en toen ontstond
ineens het idee om de supermarkt samen voort te zetten. We zijn allebei blij, want
Martijn kan nu echt iets opbouwen en ik heb weer tijd voor mijn nevenfuncties en mijn
gezin.
Hoe zit het met de verbouwplannen?
Nu COOP en PLUS zijn gefuseerd zal
de winkel weer moeten worden
verbouwd. Op dit moment zijn wij nog
in gesprek met diverse partijen en
weten wij dus nog niet wanneer dit zal
zijn. Dat de formule Coop ophoud te
bestaan is wel een feit. Maar ook na
overgang van formule zullen wij en
onze medewerkers de klanten blijven
met de zelfde service en glimlach die
ze nu gewend zijn!
Tekst en foto: Lawendel
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JEU DE BOULES ODOORN
Een tijdje geleden deed ik een oproep aan de
mensen uit Odoorn of men de jeu de boules-baan
bij de gymzaal nog wel wilde behouden. Hij was
zwaar verwaarloosd en jaren was er niets aan
gedaan. De baan zou, als er niets mee gedaan
werd, uit het dorp verdwijnen. Dat vond ik jammer
alhoewel ik zelf geen speler ben. Er waren
gelukkig een aantal mensen die reageerden.
Een paar willen wel spelen, maar er waren
gelukkig ook een aantal vrijwilligers die wel
wilden helpen om de baan weer op te knappen.
In samenspraak met Dorpsbelangen en de
Gemeente hebben we de handen uit de mouwen
gestoken en de baan weer bespeelbaar gemaakt.

Om dit te vieren en iedereen bekend te maken
met het spel nodigen we iedereen uit om op
zondagmiddag 9 oktober vanaf 15.00 uur naar
de baan te komen. Liefst met jeu de boules ballen
zodat er gespeeld kan worden.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje.
Ik hoop op een gezellige middag waar mensen
die het spel leuk vinden elkaar kunnen ontmoeten
en uiteindelijk samen verder kunnen op de
opgeknapte baan.
Hopelijk tot zondag 9 oktober

Bert van der Lit
(eigen foto’s)
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B.J. HEGEN BLUES BAND IN DE KERK VAN ODOORN
OP ZATERDAG 15 OKTOBER

De legendarische B.J. Hegen Blues Band komt weer naar Odoorn voor een
schitterend concert. Zij spelen de authentieke gepolijste Chicago Blues. Leider van de
band is B.J. Hegen (Bé), die de band eind jaren 70 oprichtte.
De B.J. Hegen Bluesband mag gerust gezien worden als een top-band die naast
Harry Muskee de blues in het noorden van Nederland op de kaart heeft gezet.
De band bestaan uit topmuzikanten als Bé Hegen (zang, gitaar en blues-harp),
Jan Warntjes piano, Frans Többen bas, en Henk van der Veen drums. Sinds enige tijd
is de band ook nog eens uitgebreid met mondharmonicanist Erik Niemeijer.
GRAAG TOT ZATERDAG 15 OKTOBER
AANVANG 20.00 UUR in de kerk van Odoorn
Kerk open om 19.30 uur. Entree: € 10,00 p.p.
Voorverkoop tickets bij drogisterij Sima in Odoorn
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BOEKBESPREKING
Mensen met koffers
Na deze vakantieperiode, met koffers die we droegen van her naar der, of met koffers
die we opruimden, van een zolder of het ouderlijk huis, denken wij ook aan andere
koffers. Koffers van mensen op de vlucht. Letterlijk, als ze (nog) in staat zijn om een
koffer mee te nemen, en figuurlijk als ze in hun hoofd en hart een koffer van
herinneringen meedragen. De mensen uit Oekraïne, waar wij het afgelopen half jaar
mee verbonden raakten, droegen en dragen ze ook, letterlijk en figuurlijk. Net als de
mensen die dagelijks van elders in Nederland aankomen. Je kunt er van alles van
vinden, maar als je kijkt naar het gemak waarmee kinderen vriendschap sluiten, al is
het voor een week of een dag, dan kunnen we daar best wat van leren. Uit het boek
“Jij en ik” – verhalen over vriendschap en vluchtelingen, Lemiscaat 2018, kozen we
een gedicht van Sjoerd Kuyper.
Mensen met koffers gaan over de wereld,
van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug:
van voedsel naar honger, van leven naar dood.
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
voor beul of tiran, of een andere God.

De geur van het gras,
dat je grootvader maaide,
het wuivende graan,
dat je vader eens zaaide
Het kleine verdriet
dat je moeder steeds suste,
haar haar dat zo kriebelde
als ze je kuste.
Dat alles was thuis,
dat alles en meer.
Dat alles, dat alles,
dat alles nooit weer.
Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.
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In het boek staan 19 verhalen en gedichten die allemaal te maken hebben met
vluchtelingen en vriendschap. Er staat ook een bijdrage van Jan Terlouw in, over
hemzelf als 13-jarige jongen in de hongerwinter. Over hoe je maar beter de stroom
hongerige mensen kon duiden als trekkers want dan hebben de mensen geen gezicht,
waren ze anoniem. En hoe hij één van hen ontmoette en hielp. Waardoor er wél een
gezicht kwam. Zo is het ook met de mensen die we nu dagelijks in de media kunnen
zien, in Ter Apel, Zoutkamp en andere opvangplekken in Groningen en Drenthe.
Ook bij ons in Exloo. Anoniem zijn ze een probleem; als zoon of dochter hebben ze
een vader, een moeder, en grootouders. Zijn het mensen met een naam.
Zou vriendschap, ook al is het voor een dag, niet ieder mens goed doen?
Wij denken en hopen van wel.
Helene Westerik en Florien van Heest
——————————————————————————————————————KERKDIENSTEN
Op 9 oktober is er om 10.00 uur een dienst met Helene Westerik.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl.
Via de website is het ook mogelijk om onze kerkdiensten mee te kijken klik dan
rechtsboven het balkje ‘live kijken’ aan. We hopen dat we binnenkort ook weer te
beluisteren zijn op de lokale radio.

——————————————————————————————————————PRAOTBANKIES
Bij de Paasbergen, tegenover Huize Odoorn staan twee bankjes, waar vrijwel dagelijks een vrijwilliger zit om een praatje mee te maken. De vrijwilligers die mee doen,
hebben leuke ervaringen. Is het ook iets voor jou/u? Een uurtje per week (of twee weken) op het bankje zitten en kijken met wie je een praatje kunt maken? Als het koud of
nat is, gaan we in de hal van de Paasbergen zitten. Voor meer info en/of overleg: Helene Westerik, 06-43167139.
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BIBLIOTHEEKNIEUWS SEPTEMBER 2022
Filmavond met The Duke
Op donderdagavond 22 september draaien we weer een
mooie film in de bibliotheek, dit keer de nieuwe film The Duke met o.a. Helen Mirren.
In ‘The Duke’ vertelt Roger Michell het waargebeurde verhaal van een van de gekste
kunstroven van de vorige eeuw.a De 60-jarige taxichauffeur Kempton Bunton is
verontwaardigd over het feit dat het museum 160.000£ betaalde voor een schilderij
van de beroemde Spaanse schilder F. Goya. Hij besluit het portret van de Duke of
Wellington te stelen en heeft al een goed doel in gedachten voor het losgeld, dat hij
eist. Een oprechte, heerlijke komedie van het type waarin de Britten al decennia
uitblinken en nog waargebeurd ook. (bron: Bol.com).
De avond begint om 19.30 uur en na afloop is er mogelijkheid tot napraten.
Entree € 10,00 voor niet bibliotheekleden en € 8,00 voor bibliotheekleden.
Dat alles inclusief koffie/thee.
Digitaal café
Voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag
26 september van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.
Lezing Omdenken bij dieren
Op skivakantie? De dikke winterjas, muts en handschoenen worden ingepakt met een
paar warme snowboots met goed profiel. Op zonvakantie? De zonnebrandcrème wordt
dan zeker niet vergeten evenals een kamer met airco. Dieren hebben echter geen
zonnebrandcrème of snowboots tot hun beschikking… Of toch wel?
In de lezing ‘Omdenken bij dieren’ vertelt één van de vrijwilligers van Wildlands van
alles over hoe dieren omgaan met hun leefwereld. Hoe ze gebruik maken van het
klimaat óf hoe ze zich hebben aangepast aan het klimaat en hun leefomgeving.
De lezing is op dinsdagavond 4 oktober, aanvang 19.30 uur in de bibliotheek.
Toegang € 5,- voor leden bibliotheek, € 7,50 voor niet-leden (incl. Koffie/thee).
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Kinderboekenweek Gi-ga-groen!
De Kinderboekenweek 2022 staat in het teken van natuur, milieu, klimaat.
Woensdagmiddag 5 oktober van 14.30 – 16.00 uur kindermiddag voor kinderen van
groep 1 t/m 4. Kom knutselen, bewegen met meester Jeen en andere leuke
activiteiten.
Woensdagmiddag 12 oktober van 14.30 – 16.00 uur voor kinderen van groep 5 t/m 8.
Kom knutselen, bewegen met meester Jeen en andere leuke activiteiten.
Boekstartuurtje heet vanaf nu Plaatjes & Praatjes
Vanaf september is het Boekstartuurtje/Plaatjes&Praatjes op woensdag (ipv maandag). Woensdag 12 oktober 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 Praatjes & Plaatjes
Voorleesuurtje in de bibliotheek.
Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun
ouders of oppas omtrent het thema 'Wat heb ik aan'.
De toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn.

Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24

39

UIT DEN OUDEN DOOSCH

De redactie kreeg deze foto toegestuurd door Piet Hagens.
Deze tekening is gemaakt door zijn overbuurman Jan Jansen.
Weet u waar is / was dit?
Stuur u antwoord naar
redactie@odoorn.nu
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