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32e jaargang no. 4 

December 2019 

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  
  
Dinsdag 24 december 22.00 uur Helene Westerik (Kerstnachtdienst) 
Maandag 30 december 19.30 uur Helene Westerik (Oudjaar]) 
Zondag 12 januari  10.00 uur Menso Rappoldt (Nieuwjaar 2020) 

DORPSAGENDA 

 

Woensdag 18 december 19.30 uur Volkszang Kerstviering, Boshof 

Zaterdag 21 december 20.00 uur Roon Staal in de kerk van Odoorn 

Dinsdag 27 december 16.00 uur Kerstfilm in de kerk, Solan & Ludwig en de    

      sneeuwmachine  

Maandag 30 december 14.00 uur Kniepertjes bakken bibliotheek 

Dinsdag 31 december 23.30 uur Oud en nieuw op het plein 

Woensdag 8 januari 10.00 uur Voorleesuurtje in de bibliotheek  

Woensdag 8 januari 19.40 uur Vrouwen van Nu, Nieuwjaarsbijeenkomst 

Dinsdag 14 januari  14.00 uur Computercursus klik en tik voor beginners 

Woensdag 15 januari 19.30 uur Lezing, Demo Quantum Touch, bibliotheek 

Zaterdag 19 januari 11.00 uur Voorstelling door Poppentheater Jinky’s  
                                                             Mikmak, bibliotheek 

AFVALKALENDER 2019 
7 januari restafval, 14januari restafval, 21 januari plastic, 28 januari restafval. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Na de Klaasfestijnen van begin december, breken nu de Kerstdagen aan. 
Tijd voor bezinning en gezelligheid; heeft eenieder de kerstboom staan? 
Lees nu in dit boekje de lief- en leedverhalen van de dorpelingen en ga, als je wilt 
(met elkaar) een heleboel kerstliedjes zingen. En dan, na de Kerst, komt al snel  
dichterbij het moment van verjaren, dan wensen we elkaar alle goeds, zonder mitsen 
en maren. 19 wordt 20, begeleid door vuurwerk en dikke klappen van carbid.  
Doe het wel heel voorzichtig, vergeet a.u.b. de veiligheid niet.  

Rest ons, leden van de redactie, aan u beste mensen, veel goeds, geluk en succes 
toe te wensen. 

Fijne Kerst en gelukkig nieuwjaar 

Anke 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 23 januari 2020 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu    
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 12 januari 2020. 
 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
20 november, Niels Otter, zoon van René en Leonie Otter 
7 december, Julius, zoon van Evelien Klein en André Tiems 
 
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! 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT 
 
CBRRRRRRRR 
 
Dit stukje zou over het CBR kunnen gaan. Over het verlengen van mijn rijbewijs. 
Ik zou kunnen schrijven hoe ik in juli al een gezondheidsverklaring invulde waarvoor ik 
€ 38,70 moest betalen. En hoe ik toen pas in oktober twee doorverwijzingen kreeg.  
 
Ik zou ook kunnen schrijven dat ik eind oktober bij een arts terecht kon waar ik € 70.-
moest betalen en begin november bij een oogarts die ik € 75 betaalde. En dan zou ik 
kunnen schrijven hoe die arts het betreffende keuringsformulier foutief invulde. En dat 
ik daarom weer bericht kreeg van het CBR dat ik nogmaals naar een arts moest voor 
een aanvulling. En dat het CBR in de brief schreef dat deze arts daar best wel eens 
kosten voor in rekening zou kunnen brengen.  
 
Ik zou ook kunnen schrijven dat ik die ene arts waar ik geweest was niet kon bereiken. 
Dat ik dat via de instantie moest doen waar hij bij aangesloten was. En ik zou ook  
kunnen schrijven dat die instantie mij zou laten terugbellen door een andere arts. En 
dan zou ik kunnen schrijven dat inmiddels, begin december, mijn rijbewijs verliep. En 
dat ik uit pure frustratie een klacht indiende bij het CBR. En dat het CBR mij per brief 
liet weten dat mijn klacht gegrond was en dat het CBR haar nederige excuses aan mij 
aanbood. Waar ik verder niets mee opschoot.  
 
En ik zou dan kunnen schrijven dat ik het telefoontje van de arts waar ik met smart op 
zat te wachten gemist had op een late vrijdagmiddag. En dat ik terugbelde maar de 
telefoon niet beantwoord werd. En ik zou kunnen schrijven dat de maandag daarop de 
arts niet bereikbaar was. Maar dat ik wel bovenop de terugbelstapel lag die woensdag 
in behandeling zou worden genomen. 
 
Dat zou ik allemaal kunnen schrijven. Maar dat doe ik maar niet.  
Wie zou me geloven? 
 
Bianca 
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DE GOEDE DENNENBOOM   

In het dennenbos liep een man met een bijl en drie kleine kinderen. Ze trotseerden de 
kou en waren dik aangekleed. De grote dennenbomen trokken zich van het viertal niet 
veel aan, want zij wisten dat zij geen kwaad konden. De kleine dennenboompjes  
sidderden echter van angst toen de man met de bijl dichterbij kwam. Ze probeerden er 
allemaal zo onaantrekkelijk mogelijk uit te zien. De één liet de takken wat zakken,  
de ander deed z’n best om maar zijn naalden te laten vallen. Maar helaas niets hielp. 
De kinderen speurden de bomen af, op zoek naar een mooi exemplaar. Al snel viel het 
oog van de kinderen op een prachtig boompje dat nog volop stond te pronken,  
misschien net twee jaar geleden geplant. "Deze hier is de mooiste!" riepen ze. Het was 
het domste boompje van het hele dennenbos. Het kende het verschil nog niet tussen 
de lente en de winter en het begreep dan ook niet waarom al de andere boompjes zich 
zo lelijk maakten. 

Vader duwde de kinderen eventjes opzij, spuugde in zijn handen en hief de bijl hoog in 
de lucht. Een iets oudere dennenboom die dit alles zag, kreeg zo'n medelijden met het 
domme boompje, dat hij zijn afhangende takken omhoog stak. Hij trok zoveel sap naar 
zijn kruin, dat zijn naalden glansden en fonkelden als kristal. Prachtig zag hij er uit. Nu 
wuifde hij sierlijk met zijn takken om de aandacht van de kinderen op zich te vestigen. 
"Stop, vader, eigenlijk zouden wij liever deze hier willen. Deze takken zijn zo stevig en 
hij glanst zo mooi." "Zoals jullie wensen," zei vader en de bijl viel neer diep in de voet 
van de moedige boom. Na een paar ferme klappen viel de boom ter aarde. De drie 
kinderen namen hem onder de arm en lachend stapten ze weer naar huis. De boom 
schreeuwde het uit van pijn, maar de mensen hoorden de boom niet huilen. Mensen 
horen immers geen bomenpraat. 

Even later stond hij daar, in het midden van de huiskamer. Van voet tot kruin overdekt 
met lichtjes, slingers en ballen. Helemaal bovenaan pronkte de zilveren piek met een 
zilveren bol en een lange punt. In het bos waren er al wel eens rare vogels boven op 
zijn kop komen zitten, maar zoiets had hij nog nooit eerder meegemaakt. Beneden aan 
zijn voeten stond een stalletje en hij zag hoe de kinderen er allemaal menselijke  
figuurtjes inzetten met overal kleine schaapjes er om heen. "Zie mij hier nu staan," 
mopperde de boom, "ik ben blij dat de andere bomen mij niet zien, met al die  
belachelijke rommel aan mijn lijf." 

Zo stond hij daar week na week. Op een dag maakten de kinderen weer een drukte 
van belang om en rond het stalletje. "Wel verdraaid," dacht hij. "Nu komen er nog drie 
beeldjes bij, waarvoor dient dat toch allemaal." De dennenboom had al veel van zijn 
groene glans verloren en wanneer de kinderen eventjes aan zijn takken kwamen,  
voelde hij de dennennaaldjes overal langs zich heen naar beneden glijden.  
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De dag daarna werd hij van al zijn versieringen ontdaan en het kerststalletje werd  
vakkundig en voorzichtig in een doos gelegd. "Het is afgelopen," zuchtte de boom.  
"Mij wacht de open haard, het is allemaal voor niets geweest. Was ik nu maar  
onopvallend gebleven". Nu werd er ook een klein ventje in een bakje met stro uit het 
stalletje genomen. Maar zag de boom het nu goed? Voor het kindje werd ingepakt  
knipoogde hij naar de boom en zei: "Ik weet wat je gedaan hebt en dat zal ik nooit  
vergeten." Dat maakte veel goed, al had hij ook wel een klein beetje spijt. 

(naar het idee van Urbanus)                                           

Bert van der Lit 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plaatje; pixabay.com 
 

_____________________________________________________________________ 
 
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 2019 en 1 januari 2020. 
Het is toch fijn om al dat moois met een ander te delen? 
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PODIUM ODOORN ROLL THE VOICES 
 
Popkoor Roll the Voices is een meerstemmig popkoor, 
dat popnummers van alle tijden zingt. Het koor bestaat uit 
mannen en vrouwen die graag zingen. Op dit moment  
bestaat het koor uit 37 leden. De leden komen uit Rolde 
en omgeving. Er worden popliedjes en ballads gezongen, 
in het Nederlands en het Engels, vanuit de jaren 60 tot 
nu. Het repertoire bestaat uit muziek van Toto, Robbie 
Williams, Cindy Lauper, Kensington, Lorde, Shawn Mendes, OneRepublic en vele  
andere. 

Doel van het koor is popmuziek voor een breed publiek ten gehore te brengen.  
Kwaliteit, plezier en gezelligheid zijn belangrijk. En zingen is gezond!!!! 

Het koor neemt deel aan verschillende optredens en activiteiten, zoals koorfestivals, 
muziekavonden met een band, een ander koor of orkest. Af en toe een workshop,  
of zelfs onderdeel zijn van het theater. Het verzorgt ook de kerstavond in de kerk van 
Rolde met eigen repertoire. Het koor gaat bijzondere projecten niet uit de weg en  
verzorgt ook gezellige feest- of muziekavonden. 

Belangstelling! Je kunt langskomen op de repetitieavond.                                                             
Locatie: Café restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 23 Rolde                                                                    
Repetitieavond is op dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur. 

Voor meer informatie kijk op facebook of op de website: www.rollthevoices.nl 

Roll the Voices  treedt op Zaterdag 25 januari 2020 op in de kerk van Odoorn.  
Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. 
Kaarten: € 7,50  te koop voor aanvang of in de voorverkoop. 

 Kaarten in de voorverkoop     
 kunnen besteld worden via   
 de website www.sokc.nl, via  
 de mail h.klein@sokc.nl of   
 worden afgehaald bij drogist   
 SIMA, Exloerweg 9a, 
 7873 BW Odoorn. 

 

 

 

 

(Foto roll the voices) 

 

http://www.sokc.nl/
mailto:h.klein@sokc.nl
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MANNEN MET KLEINTJES     

 

Op zaterdag 16 november was er weer een optreden in de kerk. Veel mensen waren 
afgekomen op “de mannen met kleintjes”. Eén van de optredens georganiseerd door 
Podium Odoorn. Zoals ze zelf zeiden; een paar van de weinige mannen die trots zijn 
op hun kleintje. Daar stonden vijf mannen, een bassist, een bongospeler en drie man 
op de ukelele. Ze speelden weergaloos, het repertoire was ongelooflijk breed. Van 
“hij was een smokkelaar” tot aan “radar love”.  
 
De kerk zat lekker vol en iedereen genoot zichtbaar. Er werd meegezongen, geklapt 
en veel gelachen. Maar wat een muzikanten, de ukeleles klonken geweldig. Zeker de 
zelfgemaakte elektrische ukelele, niet veel meer dan een sigarendoos. De solo’s 
hierop waren echt weergaloos en zeer verrassend. De mannen maakten er een mooi 
feest van, ondanks één van de mannen met koorts op het podium stond. Maar goed  
“the show must go on”. Bij het laatste nummer werd hij bijgestaan door zijn  
bandleden. Het was even te veel en zijn zang lukte gewoon niet meer. Toch hebben 
we daar als toeschouwer weinig van gemerkt.  
 
Bedankt mannen voor de heerlijke avond, hopelijk tot ziens. 
 

Bert van der Lit          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (eigen foto) 
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  BERT EN HARALD OP PAD  
 
Misschien heeft u ze wel eens zien lopen? Op de ‘vroege’ zondagmorgen zo rond 
10:00 uur; hoewel dat de laatste tijd ook wel eens iets later is. Dat zijn de leden van  
de Zundagmörgn Boudel, die op zondagochtend hun wekelijkse sportieve hoogtepunt  
beleven met een rondje (hard)lopen in de omgeving van Odoorn. Bert en ik horen zelf 
bij de groep en ons collega-redactielid Theo Zondag overigens ook. We gaan deze 
keer dus niet eenmalig met deze groep op pad. De groep bestaat verder overigens uit 
nog 2 mannen, 3 vrouwen en een hond. Die laatste is waarschijnlijk wel het meest  
fanatiek van allemaal. Zo heel af en toe hebben we nog wel eens wat (last van)  
gastlopers. 
 
De boudel is al heel wat jaren een vaste verschijning in het dorp. Het idee om met 
meerdere mensen te gaan hardlopen dateert al van het jaar 2000, ten tijde van de  
eerste Schippersrun. Het lopen viel een ieder best zwaar. Ook de discipline om te  
blijven lopen was nog wel eens een lastig iets. Maar als groep pep je elkaar op en  
zeg je minder snel af. Op het terras van de Boshof werd er na de wedstrijd nagepraat 
en vooral bijgekomen. Van de huidige groep waren toen Heleen Fluks en Janny  
Hofsteenge aanwezig. Janny is overigens de enige van de groep die aan alle edities 
van de Schippersrun heeft meegedaan. Andere leden van het eerste uur waren onder 
andere Ankie Klaar, Harm Wiekens en Harma ‘rekken en strekken’ Bos. 
 
In de beginperiode werd er naast de wekelijkse hardloopsessie op zondag en de 
Schippersrun ook nog wel eens meegedaan met wedstrijden buiten het dorp.  
Bourtange, Rondje Aalden of de Udik-loop werden meegepikt. Afstanden van 10  

kilometer waren toen voor de 
meesten geen enkel probleem. 
Theo heeft in het verleden wel 
eens pogingen gedaan om voor 
de trofeeën mee te doen. Een  
podiumplaats is echter altijd  
buiten het bereik gebleven. De 
enige hardlooptrofee die in huize 
Zondag te bewonderen is, is een 
hardloopshirt dat hij heeft  
gewonnen bij een verloting na  
afloop. Helaas was het shirt nog  
te klein ook. Hieruit blijkt dat het  
fanatisme vanaf het begin in ieder 
geval geen grenzen kende en 
zelfs op vakanties werd er  
doorgelopen. Hilariteit alom als 
tijdens een vakantie Arnold  
Eilering verdwaalt tijdens eens 
hardloopsessie net buiten de  
camping. 
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   Hoewel er dus al 
bijna 20 jaar elke 
zondag wordt  
gelopen moet er 
nog steeds  
wekelijks worden 
besproken over hoe 
en wat. Je zou  
zeggen dat na 20 
jaar iedereen wel 
zo’n beetje op de 
hoogte is van het 
reilen en zeilen  
binnen de groep.  
Niets blijkt minder waar… Voorheen ging dat gepaard met heel veel  

telefoonverkeer. Tegenwoordig is dat met een groepsapp een stuk makkelijker.  

 

Na het hardlopen is het al die jaren traditie om met elkaar nog even na te praten. 

Een glaasje water, een kop koffie of thee, een koekje, soms gebak en daarna is 

het tijd voor… bier en chips! Want hardlopen kan dan wel gezond zijn, je moet de 

verbrande calorieën er toch ook weer aan krijgen! Tijdens de koffie wordt er  

gestart met de wekelijkse vergadering onder de bezielende leiding van Egbert 

Tingen. Vaste agendapunten zijn de laatste nieuwtjes uit het dorp, het plein, de 

wereldpolitiek en de rondvraag. Tijdens de rondvraag wordt er nog wel eens een 

afzegging voor de aankomende week gemeld. Dit wordt door de voorzitter altijd 

met veel begrip onthaalt: “Waailappen!!!”. De Boudel is met 8 personen (en  

Sahra de hond) misschien niet supergroot, toch is er enkele jaren geleden wel 

een ledenstop ingesteld. Dit heeft alles te maken met de beschikbare plekken 

aan de keukentafel.  

 

De Boudel is dan wel geen officiële vereniging, 
maar dat mag geen probleem zijn om toch eens 
namens Oes Dorp met ze op pad te gaan. Dit 
geldt overigens niet alleen voor deze groep, 
maar ook voor anderen. Wellicht beoefent u zelf 
een activiteit met meerdere personen terwijl dat 
niet in officieel verenigingsverband is. Mocht u 
het leuk vinden om hierover een stukje in de 
dorpskrant te krijgen, dan kunt u ons altijd bellen 
op mailen. Wij gaan graag met u op pad! 
 
Harald Fluks 
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ONINIGHEID?  
 
De kerstman har roezie met sunterklaos. Klaos was hum over ’t mat kommen net ien 
dag veur de Karst. “Wat doej hier in dizze tied van jaor… In mien tied”, zee e. “Ie hebt 
je tied had in het begun van december, laot mij noe mien moment van roem hebben”. 
De Sint glimlachte wat in de baord. Hij had dit natuurlijk wal verwacht. “Maor ie loopt 
mij in het begun van december de leste jaoren aal meer veur de  
voeten, dus ik dacht ik gao ies kieken hoe of ie het doet”  
Santa, zoas ze hum in Amerika nuumt, was even van slag. Hij zucht 
naor woorden. Dat gung bij hum aaltied al lastig. Meer tekst as “Ho, ho, 
ho” kwam er bij hum meestal niet oet. “Ik eh.., ik heb het recht  
verwörven um eind december allennig rond te zweven in mien slee”, 
zee e stoer. “En daor heurt gien figuur bij met een mijter op”. Klaos 
streek zuch even deur de baord en vun wal dat die dikkerd een beetie 
geliek har.  Hij was natuurljk jaorig in het begun van de maond en mus 
nou al lang weer in Spanje wezen. Hij kun het nog niet over zien hart  
kriegen um hum geliek te geven. “Ik eh… ik was neischierig hoe of ie mij nao-aopen 
kunt as verzunnen colareclame kerel” zee e schijnheilig. “Maor ik ben der gelukkig 
achter dat ik mij gien zurgen huuf te maoken. Van een vette kerel oet de Noordpool 
met niet bestaonde elfen en nota bene vliegende rendieren is het geleuf hiel gauw of. 
De middenstanders kunt nog zo hun best doen maor ik denk dat dit oet Amerka  
overgeweide gebroek niet lang meer zal bestaon”. Santa wol “Ho, ho, ho” zeggen, 
maor bedacht dat e toch wat meer tekst neudig har um de goedheiligman op zien 
nummer te zetten. “Ik ben in Amerka een hiele grote meneer. En ie hebt geliek dat 
mien figuur een ofleiding is van je. Maor ik heb nooit problemen met bijveurbeeld 
zwarte pieten. De figuren die bij je as discriminerend zien wordt.” “Moej die elfen van 
je ies bekieken” tonterde Sunterklaos, “ze bint allemaol blank. D’r wordt gien aander 
hoedskleur toelaoten. Is dat gien discriminaotie ?” D’r vuul een stilte. Ho, ho, ho bleef 
oet en Klaos zat ok even nao te denken.  

Toen, haost toegelieks kwamen ze haost met de zulfde tekst, wat er op neer kwam 
dat ze mekaor an het eind van jaor en tegen de Karst niet zo de vlooien ofvangen 
mussen. De discussie mussen ze niet zulf voeren. Die kwam er volgende jaor vast 
wal weer van een kleine minderheid. En met het vaste geleuf dat dat op de duur goed 
oflopen zul, wol Sunterklaos samen met de kerstman de kadoogies wal  
rondbrengen. Kun e makkelijk zeggen, want die dikkerd har toch niet zoveul rond te 
brengen as hij. Dat leste dacht e allent maor. Hij zee het niet. Zwiegen is gold is zo 
tegen de Karst een heilig woord. Naomens dizze kleurrieke figuren mag ik je  
allemaol fijne karstdaogen en een goed 2020 wensen.  

Wil Eefting 

(Foto’s Pixabay.com) 
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DE SINT OP SCHOOL   
 
Hallo allemaal, het zit er weer op. Ik heb mijn verjaardag weer met veel plezier beleefd. 
Dank jullie wel allemaal. Zo was ik op mijn verjaardag ook op de OBS de Weiert bij  
jullie in Odoorn. Het scheelde niet veel of ik was er niet op tijd gekomen. Kluns-piet 
was die morgen bij het laatste adres met zijn voet in de schoorsteen blijven steken. 
Gelukkig kwam er al snel een vriendelijke brandweerman te hulp en heeft hij ons direct 
met zwaailicht en sirene naar school gebracht. Tja, “Ozosnel” is weliswaar een  
fantastisch paard, maar zo ging het wel sneller en waren we nog op tijd. En wat een 
onthaal kregen de pieten en ik daar, geweldig!!! Alle kinderen stonden al klaar om ons 
welkom te heten. Het was nog even lastig om uit die hoge brandweerauto te klimmen, 
maar gelukkig heb ik erg hulpvaardige Pieten. Ik mocht door een haag van kinderen 
die me een “high five” gaven of zelfs een “boks”. Dat is als Sint nog wel even wennen 
hoor. Maar de Pieten legde me uit dat dit de manier van handen schudden is  
tegenwoordig.  
 
In de school mochten we alle klassen 
langs. De kinderen uit groep 1 en 2 
hadden mooie tekeningen gemaakt en 
hebben voor ons gezongen. Zelfs werd 
er muziek gemaakt door de kinderen  
uit groep 3 en zongen de kinderen uit 
groep 4 in het Spaans voor me. U kunt 
zich voorstellen dat ik me zeer vereerd 
voelde. De hogere klassen hadden ter 
gelegenheid van mijn verjaardag  
surprises gemaakt. En wat zaten daar 
erg mooie bij. Van complete  
voetbalvelden tot eenhoorns. Zo had 
iedereen veel moeite gedaan om mijn 
verjaardag tot een feest te maken.  
Iedereen bedankt voor weer een fijne 
dag! 
 
De Sint 
(eigen foto van de camera-piet)   
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AANKOMST SINTERKLAAS IN ODOORN   
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PAKJESAVOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s Marcel Kuipers 
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BOLDERWAGEN 

Zoals u weet heeft Dorpsbelangen een mooie bolderwagen. De bolderwagen heeft 

de afgelopen tijd een flinke onderhoudsbeurt gehad. Tevens is het afgelopen jaar 

een andere tractor aangeschaft omdat de oude te veel kosten met zich meebracht. 

Gelukkig wordt de bolderwagen met regelmaat verhuurd zodat veel van deze kosten 

terug verdiend worden. Maar helaas zijn we toch genoodzaakt het tarief te verhogen. 

De tarieven in 2020: € 85 per dagdeel en € 160 voor een avond. Maatwerk is ook 

altijd mogelijk. 

De Bolderwagen, met chauffeur, kan worden gehuurd voor vele activiteiten. Scholen, 

verenigingen, families en diverse andere gezelschappen hebben al een ritje gemaakt 

met de bolderwagen. De Bolderwagen biedt plaats aan ca. 40 personen en is  

beschikbaar van 1 april tot 1 november 

Wilt u de wagen reserveren, bel dan Evelien Huizinga, tel: 06-15 88 31 90  

of stuur een mail naar bolderwagen@dorpsbelangenodoorn.nl 

Dorpsbelangen 

___________________________________________________________________ 

OUD EN NIEUW OP HET DORPSPLEIN  

Omdat het vorig jaar weer een groot succes was, vieren we dit jaar ook weer 

oud&nieuw op het dorpsplein. Iedereen die het nieuwe jaar wil inluiden is van harte 

welkom op het dorpsplein vanaf 23.30 uur. Wij zorgen ervoor dat jullie er warmpjes 

bij staan en hopelijk kunnen we het nieuwe jaar gezellig met elkaar beginnen!  

Er staat een drankje klaar voor iedereen om te proosten op een heel goed 2020!  

Tot dan! 

mailto:bolderwagen@dorpsbelangenodoorn.nl
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HEEL BORGER-ODOORN HARTVEILIG!  
HELP JE MEE?  
 
Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland 
buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op 
overleven is het grootst als er binnen zes minuten 
wordt gestart met reanimatie. Door inzet van de  
huidige 39 getrainde burgerhulpverleners in Odoorn 
en 3 beschikbare AED’s wat er binnenkort 4 zullen 
worden, is Odoorn hartveilig. 

De overlevingskansen bij een hartstilstand zijn enorm toegenomen in ons dorp!! 

Dorpsbelangen Odoorn, met de ervaringen van stichting hartveilig Borger-Odoorn,  
heeft de uitdaging aangenomen om in Odoorn voldoende AED’s en burger-
hulpverleners beschikbaar te hebben! 

                               Hierbij kunnen we jullie hulp gebruiken! 

Ben je in het bezit van een reanimatie diploma en/ of wil je aan deze cursus  
deelnemen, hou dan Facebook en het dorpskrantje in de gaten voor meer informatie 
over een bijeenkomst! 
 
In de gehele gemeente is een reanimatiecursus te volgen!  

Om het voor iedereen mogelijk te maken, in de directe omgeving een reanimatie- 
cursus te volgen, selecteerden we zes locaties in de gemeente Borger-Odoorn.  
De cursussen vinden plaats in Borger, Drouwenerveen, Nieuw-Buinen, Tweede  
Exloërmond, Valthermond en Odoornerveen i.c.m. Odoorn. In deze dorpen worden 
in de ochtend, middag en avond cursussen georganiseerd. Naast de basiscursus  
bieden we ook de herhalingscursus aan. Op deze manier bereiken we nieuwe  
burgerhulpverleners en helpen de huidige burgerhulpverleners hun certificaat geldig 
te houden. Aanmelden kan vanaf 12 december op de website www.hartveiligbo.nl    

Bij voldoende aanmeldingen uit Odoorn wordt de reanimatiecursus gegeven in 
Dorpshuis De Stee (i.p.v. Odoornerveen) 

Het zou fantastisch zijn om van de huidige 39 burgerhulpverleners te streven naar  
100! burgerhulpverleners binnen Odoorn. 

  
 
 

http://www.hartveiligbo.nl
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TONEELVERENIGING DE HEIDEBLOEM  
 
Veel later dan u van ons bent gewend, maar de Heidebloemers zijn al weer druk aan 
het repeteren met het stuk "Vlinders in de buuk" van Bernd Gombolt. 
 
De data waarop wij spelen: 
Vrijdag 31 januari 2020 -  20.00 uur 
Zaterdag 1 februari  2020 - 20.00 uur 
Vrijdag  7 februari 2020 - 20.00 uur 
Zaterdag  8 februari 2020 - 20.00 uur 
 
Vorig jaar liep de kaartverkoop niet helemaal naar wens, daarom gaan we dit jaar een 
verkoopavond houden bij de Boshof op 15 januari 2020 van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
Kosten 9,50 per kaartje inclusief koffie/thee met cake. 
Wees er snel bij, want vol = vol 
De overige kaarten zijn daarna te verkrijgen bij Café-Restaurant "De Boshof"  tijdens 
openingstijden. (ma/di gesloten) 
 
Wij gaan er nog even flink tegenaan om u allen straks weer een leuke avond te  
bezorgen. 
 
Voor nu fijne feestdagen toegewenst. 
 
Toneelvereniging  
De Heidebloem 
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PRIJSUITREIKING ‘KEN UW DORP’ 

 

Op de Kerstmarkt hebben we uiteraard weer ons fotospel ‘Ken uw dorp’ gespeeld. De 

prijswinnaars hebben we inmiddels al in het zonnetje gezet. 

 

Op de 3e plaats is Greet Tingen  

geëindigd. Zij heeft een 

winterbeurt voor de auto gewonnen  

ter beschikking gesteld door  

Dorpsgarage Odoorn. 

 

 

 

 

Op de 2e plaats eindigden Eva  

Hofstra met haar vader Evert-Jan.  

Ze waren heel blij met een design 

olielamp ter beschikking gesteld door  

Middeljans Schilders. 

 

 

 

 

 

De 1e prijs is dit jaar gewonnen  

door Heleen Fluks. Zij won een  

diner bon en een fles wijn. Deze prijs  

is ter beschikking gesteld door  

WAG Hypotheken & Verzekeringen. 

 

 

 

 

 

Verder hebben we dit jaar een aanmoedigingsprijs voor Jesper Oosterdijk voor zijn 

tomeloze inzet om de juiste oplossingen te vinden. Hij was als eerste bij onze kraam 

en heeft zich 3 kwartier in het zweet gewerkt. 

 

Op de volgende pagina’s kunt u het spel (nogmaals) spelen. De opdracht is simpel: 

zoek de juiste straatnamen bij de foto’s. Uitzonderingen: Bij vraag 4 wordt de gevraagd 

voor welke ingang de foto is genomen. Bij vraag 10 gaat het om de straat achter het 

kunstwerk. De antwoorden vindt u verderop in het boekje. 
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OPGAVE KEN UW DORP 2019 
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RARA WAT IS DIT?    

Op de vraag naar het voorwerp van de maand  
november is er gereageerd door Daniëlle Keller.  
Ze heeft het ook goed gezien. Het is een rustieke 
drinkbak voor pluimvee van aardewerk. Doordat de 
kuikens door de gaten moesten drinken konden ze 
niet in de bak vallen en verdrinken. Dit wilde nog 
wel eens gebeuren in het gedrang van alle  
kuikens. Tegenwoordig worden ze nog wel  
gemaakt van kunststof en gegalvaniseerd staal. 
Deze bak dateert echter nog uit 1930. Die tijd  
werden ze veel gebruikt in de pluimveehouderij.  

 

Deze maand heeft de redactie een foto van een 
voorwerp gekregen waar de afzender geen idee 
van heeft wat het is. Het is een raadselachtig  
houten bakje met een opening aan de onderkant. 
Aan de zijkant zit een zwengel welke een rol  
aandrijft. Deze rol zit vol met kleine pinnen. Zelf 
moet ik denken aan een stuk gereedschap wat 
gebruikt werd bij de verwerking van wol. Maar ik 
laat het graag aan u over of ik het wel goed heb.  
Als u weet wat dit is en u het mysterie op kan  
lossen, laat het ons dat weten. 

Mocht u zelf een voorwerp hebben waar de  
afkomst niet van weet, mail een foto met uw vraag 
en wie weet kunnen we hier een oplossing vinden. 

 

 

 

 

Bert van der Lit 

(beide zijn eigen foto’s) 
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DORPSAGENDA 

Herhaling: 
Zoals al eerder aangegeven heeft het bestuur van vereniging Dorpsbelangen een   
actieve rol als gesprekspartner met de gemeente. Belangrijk voor deze gesprekken is 
input vanuit het dorp. Daarom is het idee ontstaan een Dorpsagenda op te stellen.    
Op deze agenda wordt alles genoteerd wat je graag wil zien in het dorp. Leuke  
aanpassingen/veranderingen, wat zou je graag vernieuwd willen zien, maar ook  
klachten of overlast. Bijvoorbeeld een kapot fietspad, de eendenkuil, overlast van hoge 
of dode bomen, paden die overwoekerd zijn, een overlopend riool, verkeersoverlast 
e.d. Voor Dorpsbelangen is het belangrijk te weten wat er leeft onder de mensen. De 
problemen kunnen misschien niet direct opgelost worden want de gemeente heeft  
natuurlijk te maken met budgetten, capaciteit en prioriteiten. Maar als dat wat leeft op 
de Dorpsagenda staat, weet Dorpsbelangen waarvoor en waarover het gesprek met 
de gemeente gevoerd moet worden. 
Je mag je items mailen naar: info@dorpsbelangenodoorn.nl 

Dorpsbelangen Odoorn 

Huidige aanmeldingen dorpsagenda: 
 
    -Grondwaterbron met pomp voor aanvullen van het waterniveau in de Eendenkuil,      
      tevens kan de fontein overdag opnieuw stralen. 
 
    -Grote monumentale boom op het grasveldje aan de Dopheide snoeien zodat de        
      onderste takken niet meer zo laag hangen dat ze het dak van de vuilnisauto raken 
 
    -Verlichting langs het schelpenpaadje lang het Paasbergenbosje, 
     het verbindingspaadje tussen de Valtherweg en de wijk Oosterveld 
 
    -Authentieke verlichting Oud Odoorn 
___________________________________________________________________ 

VERKEERSREGELAARS 

Bij evenementen zijn soms verkeersregelaars nodig. Bijvoorbeeld bij  
sportevenementen. De verkeersregelaars zorgen dan dat sporters veilig gebruik  
kunnen maken van de openbare weg en het verkeer wordt er op geattendeerd dat er 
een sportevenement plaats vindt. In Odoorn is een vaste groep verkeersregelaars die 
een paar keer per jaar ingezet worden voor een sportevenement of de stille tocht 
tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Al jaren is dit een vaste groep waarbij wel  
behoefte is aan nieuwe mensen. Voelt u er iets voor verkeersregelaar te worden?  
Heel graag! Om verkeersregelaar te worden moet u een certificaat halen. Dat kan door 
middel van een kort digitaal examen. Een toets die noodzakelijk is om op de hoogte te 
zijn van alle regels. Voor meer informatie of interesse graag contact opnemen met  
Vera Kichhoff, tel 06-54220154 of verkeersregelaars@dorpsbelangenodoorn.nl 

Dorpsbelangen 

 
 

mailto:info@dorpsbelangenodoorn.nl
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 KINDERFILM IN DE KERSTVAKANTIE 

 
 
 
 
 
 
Op vrijdagmiddag 27 december organiseren de Bibliotheek en  
Podium Odoorn in de Kerk een leuke kinderfilm voor kinderen van alle leeftijden.  
 
Het is de Kerstfilm Solan & Ludwig en de sneeuwmachine.  
 
Het is winter in Pinchcliffe en Ludwig droomt van een witte Kerst, ook al ligt er nog 
geen sneeuw. Uitvinder Reodor besluit daarom ’s werelds krachtigste sneeuwkanon te 
maken, maar helaas belandt de uitvinding in handen van Freeman Pløsen. Hij is de  
uitgever van de lokale krant. Om de verkoop van zijn krant te doen stijgen, belooft hij 
de lezers een recordhoeveelheid sneeuw. De machine is echter niet bedoeld om  
Moeder Natuur uit te dagen en een steeds heviger wordende storm lijkt Pinchcliffe  
helemaal onder te sneeuwen. 
      
De film begint om 16.00 uur, entree € 5,00. Kaarten verkrijgbaar bij de Bibliotheek en 
bij Drogisterij Sima. 
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KERSTMARKT 2019    
 
Op dinsdag 10 december werd de jaarlijkse Kerstmarkt weer op het plein gehouden.  
Er stond een koude wind, maar gelukkig hebben we het redelijk droog kunnen houden. 
In de vele kraampjes konden er allerhande Kerstspullen worden ingekocht. Bij onze 
eigen stand speelden we uiteraard weer het ‘Ken uw dorp’ fotospel. Hoewel de opgave 
dit jaar vrij pittig bleek hebben we er met elkaar toch weer een hoop plezier aan  
beleefd. Hierbij een impressie van een gezellige avond. 
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FIETSENKEURING 2019  

Ook dit jaar heeft VVN afdeling Borger-Odoorn de fietsen gekeurd van de  
16 basisscholen en van het Esdal college in deze gemeente.  

Van de basisscholen werden de fietsen van groep vijf tot en met acht gekeurd.  
Van het Esdal college de eerste klas. In totaal werden 800 fietsen gekeurd.  
Slechts 512 fietsen werden goedgekeurd. Aan de hand van 15 punten werden de  
fietsen getoetst.  
 

De top 5 van gebreken zijn:  
1. Handvatten  
2. Zijreflectie  
3. Achterlicht  
4. Bel  
5. Koplamp  

 

Twee weken voor de keuring ontvingen de ouders de folder ‘Een veilige fiets’.  
Hierin staan de controle punten beschreven. ‘We constateren dat er dit jaar zowel  
absoluut als relatief minder goedgekeurde fietsen zijn dan in 2018’, vertelt Gerard 
Prins, voorzitter van de afdeling. Een van de redenen is het toenemend aantal  
mountainbikes onder de scholieren. ‘We zien bij dit soort fietsen vaak ontbrekende 
verlichting en zijreflectie. Er wordt wel mee op de openbare weg gereden en moeten 
daarom wel voldoen aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990  
(RVV 1990). Vaak wordt het als niet ‘cool’ gezien vertellen ons de scholieren. Terwijl 
de zichtbaarheid toch cruciaal is voor (jonge) fietsers met name in deze tijd van het 
jaar’, vervolgt Gerard Prins zijn betoog. Hij doet een beroep op de ouders. ‘Ga met je 
kind de folder met controle punten bij langs. Blijkt er iets niet te kloppen, dan kan dat  
verholpen worden en rijdt jouw kind op een veilige en goed zichtbare fiets’.   

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de fietsers geen goede verlichting voert. Dat leidt 
tot zo’n twintig doden en vierhonderd zwaargewonden per jaar. De fietsers blijken zich 
wel bewust te zijn van de defecte of ontbrekende verlichting. Toch maken de fietsers 
zich weinig zorgen. Ze denken als ik de auto kan zien, ziet de auto mij ook wel.  
Maar zelfs in een dorp met goede straatverlichting is dat niet zo. Een fietser zonder 
licht valt weg tegen de achtergrond en wordt door de automobilist niet gezien.   

‘Gelukkig zien alle scholen in onze gemeente de noodzaak van deze keuring en  
verlenen ze alle medewerking hiervoor’, beëindigd de voorzitter van het enthousiaste 
team vrijwilligers die zich in hebben gezet voor deze keuring positief deze evaluatie.  

  
G.H. Prins 
Voorzitter VVN afdeling Borger-Odoorn 



27 

 

 

 



28 

 

LAAGGELETTERD?              

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of met een 
computer/tablet omgaan? 

Dat is lastig, je hebt deze vaardigheden dagelijks 
nodig. Denk maar eens aan een recept van de  
dokter, een busreis plannen, ondertitels van tv en de 
krant lezen. Als dat niet lukt heeft dat veel gevolgen 
voor het goed meedoen in onze maatschappij. Toch 
zijn er in onze gemeente ongeveer 2500 mensen die 
hier hinder van ondervinden. Misschien kent u wel 
iemand in uw omgeving. Al weet men het meestal 
goed te verbergen. Men vraagt of een ander het  
formulier even voor ze invult of ze hebben hun leesbril niet bij zich. Ook zijn ze vaak 
niet op de hoogte van informatie uit nieuwsbrieven. 

Het Taalhuis wil deze mensen graag bereiken en heeft uw hulp daarbij nodig.  
Immers, zelf kunnen ze dit stukje moeilijk lezen! Kent u iemand in uw omgeving die 
laaggeletterd is dan kunt u die persoon wijzen op het bestaan van het Taalhuis.   
Met geschoolde vrijwilligers helpen we al ongeveer 90 mensen per jaar.  

Het Taalhuis vindt u via de bibliotheek of Andes. 

telefoon: 0591 585 554       

e-mail: e.spreen@andesborgerodoorn.nl 

___________________________________________________________________ 

“KINDER CARBID SCHIETEN” 
 
Beste Oringers, 

De dagen worden korter, en de nachten koud en guur. Dit brengt ons dichter bij de 
laatste dag van het jaar, gezellig rond het vuur. 

Deze laatste dag van het jaar zal wederom gebruikt worden om traditiegetrouw het 
oude jaar uit te luiden met doffe knallen en veel gezelligheid! 

Wat ooit begon met een paar jonge Oringers die het toch wel erg spannend  
vonden om met melkbussen het oude jaar uit te knallen. Is inmiddels uitgegroeid tot 
een jaarlijks terugkerend spektakel, waar we velen van u al eens hebben  
mogen begroeten. 

Om deze prachtige traditie over te dragen, en om het een dag voor alle Oringers te 
laten zijn, starten we de dag dit jaar met het al om bekende " Kinder Carbidschieten".  
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Daarom willen we ook dit jaar wederom de kinderen, van groep 6,7 en 8 van de  
basisschool, uitnodigen om op een leuke en veilige manier kennis te komen maken 
met het carbidschieten. 

Door middel van een verfblikje en een blokje carbid proberen we de kinderen  
stapsgewijs te leren hoe carbidschieten werkt. Hoe gaaf is dat?  

Lijkt het jou leuk om mee te doen kijk dan in het decembernummer van “Oes Dörp”, 
op de Facebookpagina van Team Odoorn of op de website www.odoorn.eu. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.odoorn.eu
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 NIEUWBOUW AAN DE TORENWEG 1, ODOORN   
 
Al vele jaren staat er in het centrum van ons dorp de boerderij leeg, waar voorheen 
de familie Schutrups woonde. Langzamerhand wordt het gebouw ook wel de kameel 
genoemd, gezien het doorgezakte dak. Een aantal jaren geleden hebben wij deze 
boerderij gekocht, met het idee om daar woningen van te maken. Er was veel geduld 
voor nodig, maar nu komt daar eindelijk in 2020 verandering in! Via deze weg willen 
wij jullie informeren over hoe e.e.a. gaat worden. Begin volgend jaar zal er gestart 
worden met de sloop van het pand. Daarna zullen er 6 nieuwe woningen gebouwd 
worden, in de vorm van een boerderij met bijgebouw. Op de schetsen hieronder is te 
zien hoe e.e.a. eruit komt te zien. 
 
Woning Boerderij 

 
Van bovenaf      Woning schuur 

  
 
De woningen worden voorzien van de nieuwste techniek, dus zonder gas, met  
zonnepanelen. De woningen zijn voor de verhuur. Het zijn, wat ze tegenwoordig 
noemen, levensloop bestendige woningen. 1 slaapkamer, met douche en wc  
beneden en 2 slaapkamers boven. We hopen hiermee, als alles klaar is, het  
dorpscentrum weer een stukje mooier te kunnen maken! 
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op. 
 
Hartelijke groeten, 
Jacques Wouda 
06-52078402 
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  OPLOSSING ‘KEN UW DORP’ 
 
Hieronder vindt u de oplossingen van ons fotospel van de Kerstmarkt. 
 
1. Rusken, 2. Wolverlei, 3. Langhieten, 4. Huisartsenpraktijk, 5. Hammeersweg,  
6. Laskowskilaan, 7. Steegje, 8. Liniekampen, 9. Paasbergen, 10. Valtherweg 
11. Dopheide, 12. Dennenweg, 13. Hoofdstraat, 14. Eekhoflaan, 15. Dilweg, 
16. Oude Kampenweg, 17. Kamperfoeliestraat, 18. Andries Diepenbrugweg 
 
___________________________________________________________________ 
 
OPBRENGST COLLECTE VAN ALTZHEIMER 

De collecte van Alzheimer in Odoorn en Klijndijk heeft 850,03 euro opgebracht. 
Als wijkhoofd  wil ik graag de collectanten bedanken voor het lopen en de bewoners 
van Odoorn en Klijndijk bedanken voor hun gift. 

Met vriendelijke groet Helmieke Nieman 
___________________________________________________________________ 

 

De najaarswinkel is open van 3 oktober tot en met 28 december. Op donderdag,  
vrijdag en zaterdag van 10.00 t/m 17.00 uur. De laatste koopzondag van dit jaar is 
op 22 december. 
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LEZEN EN  VOORLEZEN (136) 

N.a.v. Janneke Schotveld, Superjuffie en het apencircus, Houten, 2019 

Over een meester die ‘anders’ wordt en een aap die vrij komt! 

Dit  is het 8e verhaal over Superjuffie. Het leuke is dat er een film over haar gemaakt 
is en dat een 2e film in de maak is! Die aandacht heeft de schrijfster wel verdiend  
met haar spannende en fantastische verhalen over de dierenredster juf Josje 

In dit nieuwe verhaal krijgt de juf te maken met twee problemen die ze moet  
oplossen. Het eerste probleem zit in de persoon van meester Snor. Hij is de directeur 
van de school waar juf Josje werkt. Hij is (te) streng voor de juf en haar kinderen, 
maar nu hij onder druk staat van een organisatie, die de lessen wil verbeteren                                       
en de school meer bij-de-tijd wil laten zijn, gaat ze met haar klas achter hem staan. 
Dat scheelt een stuk. 

Het tweede probleem zit in het circus dat langskomt. Daar houdt de directeur, die 
Barba heet en een beetje lijkt op meester Snor, een aapje gevangen, Filia.   
Ze is een chimpansee.  

Er moet in de vakantie, die begonnen is, een plan gemaakt worden om Filia te  
bevrijden. Daarbij kan een beroep gedaan worden op de baas van de dierentuin  
meneer Jan.   

Juf Josje belooft als ‘groene vrouw’ van haar kant mee te werken aan een  
circusvoorstelling. Zou het lukken? De 2 kamelen doen ook mee. Als Superjuffie een 
beroep doet op haar superkracht kan ze het aapje bevrijden (zie blz.100). 

Directeur Barba heeft het er nog lang moeilijk mee. 

Het slot van dit spannende en zeer diervriendelijke verhaal eindigt met de redding 
van de poes van meester Snor en met een (geslaagde) actie voor de school. 

 

Een mooi  boek met fraaie tekeningen!        

Berend Boekman 

 

 

 

 

 

(plaatje; pixabay.com) 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS DECEMBER 2019/
JANUARI 2020 

Kinderfilm in de Kerstvakantie 
 
Op vrijdagmiddag 27 december organiseren de  
Bibliotheek en Podium Odoorn in de Kerk een leuke Kinderfilm voor kinderen van 
alle leeftijden. Het is de Kerstfilm Solan & Ludwig en de sneeuwmachine. De film 
begint om 16.00 uur, entree € 5,-. Kaarten verkrijgbaar bij de Bibliotheek en bij  
Drogisterij Sima. 

Kniepertjes in de Bibliotheek 
 
Op maandagmiddag 30 december gaat Dini van de Kooi weer Kniepertjes bakken in 
de Bibliotheek. Kom ze proeven! 

Babbelen bij een boekie 
 
Op woensdagmorgen 8 januari kun je bij een kopje koffie of thee praten in de  
Bibliotheek over boeken en elkaar attenderen op boeken die je mooi vindt.  
Kom je ook? We beginnen om 10.00 en eindigen om 11.30 uur. 
 
Boekstart Voorleesuurtje 
 
Maandag 13 januari 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 Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de  
dreumesjes en hun ouders of oppas.  
De toegang is gratis. 

Computercursus Klik & Tik voor beginners in Borger-Odoorn 
 
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.  Deze gratis cursus wordt gegeven vanaf half januari op  
verschillende locaties. De cursus in Odoorn wordt gegeven in de Bibliotheek op vijf 
dinsdagmiddagen vanaf 14 januari van 14.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden  
kunnen contact opnemen met Gea Uil (Bibliotheek Odoorn) tel. 088-0128235. 
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Lezing & Demo Quantum Touch op woensdagavond 15 januari 
 
De lezing en demo  wordt gegeven door Hilly Polstra, Ingrid de Wilde en Anita  
Kemper Quantum Touch is genezen met je handen. Wat is dat nou eigenlijk, hoe 
werkt het en wat is het? Nieuwsgierig naar wat "genezen met je handen" voor jou kan 
betekenen? Kom dan naar de lezing en demo en ervaar zelf wat energie met jou en 
de ander doet. De avond begint om 19.30 uur entree € 2.50 voor  
bibliotheekleden en € 3.00 voor niet-leden 

Gratis Voorstelling ‘Moppereend’ in Bibliotheek Odoorn 
 
Op zaterdag 19 januari om 11.00 uur geeft  Poppentheater Jinky’s Mikmak een  
voorstelling rond het prentenboek van het jaar ‘Moppereend’. Je kunt kaartjes  
reserveren door contact op te nemen met de Bibliotheek info@bibliotheekodoorn.nl. 
Vol = vol. 

Verkoop afgeschreven boeken en tijdschriften 
 
Vanaf maandag 25 november start de bibliotheek haar verkoop van de afgeschreven 
boeken en tijdschriften. 

Boekstart Voorleesuurtje 
 
Maandag 9 december 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 Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de  
dreumesjes en hun ouders of oppas.   
De toegang is gratis. 

De Bibliotheek pakt uit 
 
Van 29 november t/m 30 december heeft de bibliotheek in Odoorn een speciale  
actie. Bibliotheekleden kunnen een verrassingspakket met drie boeken lenen. In de 
bibliotheek liggen ingepakte pakketjes klaar, waar je een keuze uit kan maken:  
Romantische uurtjes Spannende momenten en Lekkere literatuur.  
Laat je ook verrassen! 

Unicef verkoop in de bibliotheek 
 
Op donderdagmiddag 12 en vrijdagmiddag 13 december staat Unicef met een kraam 
vanaf 14.00 uur in de bibliotheek van Odoorn en bent u van harte welkom om een 
kijkje te nemen en een kaartje of cadeautje te kopen.  Door een UNICEF kaart te  
sturen of een UNICEF cadeautje te geven , geeft u aandacht aan uw vrienden en 
familie maar geeft u ook kinderen ergens in de wereld (ook in Nederland ) een kans.  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 

Voormalige woning Hoofdstraat 25 thans ingang Paasbergen. 
 
 
 
 
 
 

 


