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29e jaargang no. 6 

Februari 2017 

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 26 februari  10.00 uur in de Paasbergen 
Zondag 5 maart     GEEN DIENST 
Woensdag 8 maart   19.00 uur in de Paasbergen 
Zondag 12 maart   10.00 uur  mevr. Helene Westerik (na afloop  
      ontmoeting met koffie/thee) 
Zondag 19 maart     GEEN DIENST 
Zondag 26 maart   10.00 uur in de Paasbergen 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Zaterdag 4 maart   09.30 uur ODO, Potgrondactie 
Zaterdag 11 maart  09.00 uur ODO, NL Doet Dag, er zijn diverse  
      werkzaamheden/onderhoud ‘t Klankholt 
Zondag 12 maart   10.00 uur zaal open voor Koffieconcert in de Boshof 
      door ODO, gratis entree, aanvang 10.30 
Zondag 19 maart  14.30 uur Podium Odoorn, Overijssels Kamerkoor, in 
      de kerk 
       
OPHAALDAG OUD PAPIER  
 
zaterdag 4 maart  08.00 uur starttijd is indicatief, in ieder geval vroeg 
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VAN DE REDACTIE 
 
Een bijzondere februarimaand: veel sneeuw, prachtige bomen en velden, plenty 
schaatsplezier, een pittig en leuk toneelstuk, fotografen midden op de weg ter  
vereeuwiging van ‘t sneeuwlandschap, blik- en botschade en divers nieuws uit de 
middenstand. Een maand met mooie vergezichten en blije of bedrukte gezichten.  
 
Het nieuwe jaar is nog maar net op stoom of er is een denderende klap in ons dorp 
te incasseren: de ons zo vertrouwde doe-het-zelf sluit binnenkort definitief de deur en 
daarmee is ook de klussendienst helaas verleden tijd. Het wil er bij sommige mensen 
nog niet in en groot is dan ook de verbazing over de ‘koopjesjagers’ die het pand nu 
wel weten te vinden. Over het hoe en waarom leest u verderop in dit nummer meer. 
Persoonlijk gooi ik het ‘klusbijltje’ er even bij neer ... 
Voor de mannen die het betreft: heel veel succes gewenst met jullie zoektocht naar 
een nieuwe baan.  
 
En wat een contrast, een stukje verderop in het dorp is er iets te vieren: met de  
opening van het geheel vernieuwde Hotel-Café De Stee zijn we in Odoorn een  
nieuw uitbatersechtpaar rijker. Ze zijn als gastheer en gastvrouw nieuw in deze  
branche en tegelijk zien we zeer vertrouwde gezichten. Naar verluidt is het er erg 
gezellig, zowel qua sfeer als inrichting. Hen wensen we ook heel veel succes! 
 
Conny 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 22 maart 2017. 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 12 maart 2017. 
 
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 
 
 
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 
 
Zen(satie) 
 
Het is woensdagochtend, de ochtend van mijn wekelijkse yoga-les. 
Het is spitsuur in huis. Wederhelft is net vertrokken, junior 1 en 2 maken zich klaar  
om naar school te gaan. 
“Maaaaaaaaaaammm!”, hoor ik het zoetgevooisde stemgeluid van 2 van boven  
komen. Ik weet wat dat betekent en hoewel ik vind dat 2 zijn eigen problemen moet 
oplossen kan ik het niet laten in te grijpen en ik gebied 1 op te houden.  
De onherkenbaar zware stem van 1 (wiens keel onlangs bezet lijkt te zijn door een 
baard) antwoordt op luide toon dat hij ALTIJD de schuld krijgt maar dat 2…. 
 
Een paar minuten later ontdek ik sporen van 1 in de douche, toiletpot, de hal en op de 
trap. Met schelle stem beveel ik 1 voor mij te verschijnen. Tergend langzaam, met zijn 
blik op zijn telefoon waar ook nog eens keiharde ***muziek uit komt, sloft hij naar me 
toe. Ik ontsteek in woede en maan hem op luide toon de muziek uit te doen. Daarna 
wijs ik hem op de puinhopen die hij heeft achtergelaten en ALTIJD achterlaat.  
“Zó” durft hij te roepen, “wat doe je bóós ja!” wat me nóg bozer maakt. Ik stamp bij hem 
vandaan om af te koelen. 
 
Wanneer ik in de keuken kom barst uiteindelijk de bom. Een dikke vette klodder  
chocopasta bevuilt mijn ongelezen krant.  
“KOM ‘NS HIER” schreeuw ik met inmiddels 
een zere keel waarna onze woordenstrijd in alle 
hevigheid losbarst. En terwijl ik net lekker op 
stoom kom, bijt 1 me toe dat hij naar school 
moet. Even later zie ik hem met verbeten  
gezicht wegfietsen door de sneeuw.  
 
Ik kijk hem na en slik. 
 
Dan pak ik m’n spullen en vertrek naar m’n  
yoga uurtje. Hier krijgt de yoga-juf vandaag nog 
een zware dobber aan. 
 
Bianca 
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SLUITING STEVENS DOE-HET-ZELF B.V. 
 
Een groot aantal van u zal, net als ondergetekende, zijn opgeschrikt door het nieuws 
dat onze bouwmarkt Stevens de deuren gaat sluiten. Normaal gesproken hebben we 
in elk nummer een interview met een van onze adverteerders en dan hebben we 
eigenlijk altijd een positief verhaal. In dit geval vonden we het ook nodig om een  
gesprek te hebben, de sfeer was helaas een geheel andere.  
Ik sprak met de beide broers Bart en Ard Stevens, boven een langzaam leeg  
verkochte winkel. Dit gegeven leverde bij beiden gemengde gevoelens op.  
Het is weliswaar de bedoeling om de winkel leeg te verkopen, maar om dat in dit 
tempo te zien gebeuren is natuurlijk geen feest. 
 
We spraken even over het feit dat de aankondiging van de sluiting erg onverwacht 
was, maar de gezamenlijke conclusie was dat daar natuurlijk nooit een goed moment 
voor is. Je kunt daar ook geen voorzichtige vooraankondiging van doen. 
De hamvraag was natuurlijk: Waarom?? 
 
Het antwoord ligt voor de hand, het bedrijf was niet meer rendabel en dat al  
gedurende een aantal jaren. Een perspectief op verbetering was er niet en dan  
moet er een beslissing worden genomen. Daar kwam bij dat er ook nog het  
constructiebedrijf bestaat – dat gaat gewoon door – en hoewel beide bedrijven  
juridisch wel gescheiden zijn, zou de een de ander mee kunnen slepen in zijn val. 
 
De oorzaken van de achterblijvende resultaten zijn eigenlijk niet zo moeilijk te raden. 
De concurrentie van de grote bouwmarkten, maar ook van supermarkten als Aldi en 
Lidl die opeens (elektrisch) gereedschap en tuinmeubels verkopen, winkels als de 
Action, de verkoop via internet en zelfs marktplaats maken het onmogelijk om op 
prijs de strijd aan te gaan. De kwaliteit was nog wel vaak een concurrentievoordeel, 
maar als je een bepaald tangetje één keer per 5 jaar gebruikt is het gebrek aan  
kwaliteit ook niet zo’n probleem. Bovendien gaan zelfs de A-merken over tot verkoop 
via deze kanalen, maar wel tegen zeer lage prijzen.  
 
Stevens heeft het onderscheid om die reden dan ook jaren gezocht in extra service, 
geroutineerd en gespecialiseerd personeel, de mogelijkheden tot reparatie (zelfs als 
de producten elders waren gekocht) en door midden in het dorp aanwezig te zijn.  
Dit werd gezien als de reddingsboei voor het bedrijf, maar het heeft niet zo mogen 
zijn. Het bestaan van de klussendienst was zo’n extra service, dit was een  
verlengstuk van de winkel en minder een zelfstandige poot.  
 
Hoewel de consequenties voor dit gelouterde personeel buitengewoon vervelend zijn 
en dat dit ook door Bart en Ard zo wordt ervaren en gevoeld, zijn ze wel blij dat ze 
zelf de beslissing hebben kunnen nemen. 
Dat is in hun beleving altijd beter dan dat anderen als de fiscus of de bank dit voor je 
besluiten. De beslissing is beslist niet uit weelde genomen en is ze bijzonder zwaar 
gevallen. 
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Zoals gezegd, het constructiebedrijf blijft gewoon bestaan, ondanks de recessie 
heeft dat “gewoon” goed kunnen blijven functioneren o.a. met opdrachten vanuit  
de bouw en industrie zoals we eerder al eens schreven (ijsberenverblijf nieuwe  
dierentuin). Bart is binnen het constructiebedrijf de man van de buitendienst en de 
montage, Ard doet het ontwerp en de calculatie. 
 
Met een verwijzing naar sommige doe-het-zelvers uit het dorp die werkelijk al het 
gebruikte materiaal bij hen hadden ingekocht, willen Bart en Ard iedereen in het dorp 
en daarbuiten die voor klandizie hebben gezorgd, hiervoor bedanken. 
 
Tenslotte is het nog even interessant om te vermelden dat het op het moment van 
schrijven nog niet is aan te geven wanneer de winkel daadwerkelijk sluit. De winkel 
raakt sneller dan verwacht leeg en er kan een moment ontstaan dat het eigenlijk niet 
meer gepast is om vrijwel alleen maar “nee” te moeten verkopen.  
 
We gaan, en dat geldt zeker ook voor ondergetekende, het bedrijf en zijn  
medewerkers beslist missen. Ik hoop dat de mannen uit de winkel weer snel onder 
de pannen zijn en dat ons dit soort bedrijfssluitingen in de toekomst bespaard zal 
blijven.  
 
We kennen allemaal de kreet “Koopt elders niet, wat eigen dorp u biedt”.  
Zonder erg chauvinistisch te zijn, is dit wel het overwegen waard. 
 
Theo Zondag 
 

 
Een reclamefoto uit (bijna) vervlogen tijden. 
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PODIUM ODOORN IS DE NIEUWE NAAM 
 
Een nogal eens gehoorde opmerking is dat de 
naam SOKC (Stichting Oringer Kerk en Cultuur) 
de mensen niet zoveel zegt. Het 'bekt' ook niet 
lekker.  
Daarbij komt dat de kerk in Odoorn inmiddels 
valt onder de SODK (Stichting Oude Drentse 
Kerken), onderdeel van het Drents Landschap.  
 
En dat schept verwarring... SOKC..... SODK wat 
is wat en wie doet wat? 
Daarom heeft de SOKC besloten om voortaan 
de naam Podium Odoorn te gaan gebruiken als  
werknaam. En daarbij hoort bijgaand logo. 
 
SOKC blijft de statutaire naam, maar we zullen u voortaan uitnodigen om naar  
Podium Odoorn te komen, naar mooie uitvoeringen en interessante activiteiten in de 
kerk van Odoorn. 
 
Het bestuur van Podium Odoorn 
___________________________________________________________________ 
 
PODIUM ODOORN: HAPPY SOUND EN MARTIJJE 
 
Het was een mooi optreden laatst op 11 februari j.l. 
Het Valentijnsconcert van Happy Sound met een gastoptreden van Martijje.  
In een goed met toeschouwers gevulde kerk werden prachtige liederen ten gehore 
gebracht door het enthousiaste vrouwenkoor en een zeer betrokken Martijje met  
gitarist.  
Het geheel werd omlijst door subtiel toegepaste licht- en geluidseffecten. 
 



7 

 

MUZIEKVERENIGING ODO AGENDA MAART 2017 
 
4 maart Potgrondactie in Odoorn! 
Zoals ieder jaar komen de leden van muziekvereniging Odo 
langs de deur met zakken potgrond. U hoeft zelf niet te slepen 
met zware zakken en steunt gelijk de vereniging met de  
opbrengst van deze actie. 
Tuincentrum Koudenburg verleent hierbij de helpende hand. 
Aanvang: 9.30 uur 
 
11 maart NL Doet Dag 
Deze dag staat in het teken van onderhoud van het Klankholt. 
Voor een aantal werkzaamheden zoeken we nog hulp. 
Te denken valt aan schilderwerk, aanbrengen van  
geluiddempende kurkplaten in de Hangout en schoonmaken 
binnen en buiten. Meld je aan via het contactformulier op  
muziekverenigingodo.nl. 
Aanvang: 9.00 uur (tot 13.00 uur) 
 
12 maart gratis koffieconcert in Boshof, Odoorn 
Het is inmiddels een traditie dat Muziekvereniging Odo  
een koffieconcert geeft in het voorjaar. Hiervoor stelt  
Café-Restaurant de Boshof al een aantal jaar de grote zaal ter  
beschikking. U kunt onder het genot van een kopje koffie gaan 
luisteren van een grotendeels nieuw en gevarieerd repertoire. 
Een gezellige, sfeervolle ochtend is gegarandeerd. Namens 
Wout Eshuis en het voltallige harmonieorkest heten we u van 
harte welkom! Aanvang: 10.30 uur Zaal open: 10.00 uur 
 
_____________________________________________________________________ 
 
FOTO'S VERLOREN GEGAAN 
 
Normaal gesproken zetten wij de uitslag van 'Ken uw dorp' (onze prijswedstrijd op de 
kerstmarkt) op de website van Oes Dörp. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk omdat er 
een aantal foto's verloren is gegaan. Onze excuses hiervoor. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
OPBRENGST COLLECTE HERSENSTICHTING 
 
In de week van 30 januari t/m 4 februari is gecollecteerd voor de Hersenstichting.  
Daarbij werd een bedrag van € 501,94 opgehaald. Dank aan iedereen die aan de  
collectant of via overschrijving daaraan heeft bijgedragen. 
 
Conny van der Bent 
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OPENING DE STEE 
 
Donderdag 16 februari 2017 was de (her)opening van hotel café de Stee.  
Het door Ben Timmermans aangekochte hotel kreeg een ‘makeover’, waardoor  
er een eigentijdse en huiselijk gezellige sfeer is ontstaan.  
 
Egbert en Greet Tingen, gastheer en gastvrouw van het hotel, ontvingen talloze  
belangstellenden die een kijkje kwamen nemen. Je kon op een gegeven moment 
over de hoofden lopen. 
 
We wensen Egbert en Greet heel veel succes. 

 
Foto’s Jeannet Elting 
 
 
 
 
 
 
 
Egbert en Greet, voor wie ze nog niet kent ... 
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WINTERIMPRESSIE IJSBAAN 
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Met dank aan Marcel Kuipers voor de foto’s. 
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HARTSTILSTAND EN AED 
 
De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal, dus zorg dat je 
weet wat je moet doen; dit is een uittreksel van een folder van de  
Hartstichting. Elke week worden driehonderd Nederlanders buiten het 
ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het zijn niet alleen oudere 
mensen, ook jonge mensen kan het overkomen.  
De meeste hartstilstanden vinden plaats in en rond het huis. Zo’n 5 tot 10 procent van 
de slachtoffers overleeft het. Snelle en adequate hulp is van levensbelang. Dus bel 
112, reanimeer en defibrilleer. 
 
Wat is een hartstilstand? 
Bij een hartstilstand circuleert er geen bloed en dus geen zuurstof meer door het  
lichaam. Het gevolg is dat iemand binnen enige seconden bewusteloos raakt.  
Het slachtoffer reageert niet meer, de ademhaling is uitgevallen en de normale  
huidskleur is verdwenen. 
 
Wat moet je doen? 
Als iemand wordt getroffen door een hartstilstand, zijn de eerste 6 minuten cruciaal. 
Hoe sneller het slachtoffer wordt gereanimeerd, hoe groter de kans op herstel en op 
een toekomst. Blijf daarom niet staan kijken, maar bel zo snel mogelijk 112 en vraag 
om een ambulance. Begin direct daarna met hartmassage en beademing. 
 
Om het slachtoffer de grootste kans op overleving te geven, moet het hart binnen 6 
minuten een of meerdere krachtige stroomstoten krijgen van een defibrillator, ook wel 
Automatische Externe Defibrillator (AED) genoemd.  
Als binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, is de overlevingskans 
van het slachtoffer groot: 50 tot 70 procent. 
 
Hoe zien AED’s eruit en waar vind je ze? 
Een AED is een compact en makkelijk te bedienen apparaat. De AED registreert zelf 
de hartactie van het slachtoffer en geeft gesproken opdrachten. AED’s vind je op 
steeds meer plekken in onze samenleving. In Odoorn zijn ze te vinden in de hal van  
De Paasbergen en aan de buitenmuur van COOP supermarkt, bij het pinapparaat. 
 
Leer reanimeren en een AED gebruiken 
Waarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in Nederland kunnen  
reanimeren en een AED weten te bedienen? Omdat iedereen, waar dan ook, een  
hartstilstand kan krijgen. En die komt altijd onverwacht. Reanimeren en een AED  
gebruiken, leer je in een paar uur. Je leert de technieken  op een reanimatiepop onder 
begeleiding van een gecertificeerd instructeur. Aan het einde van de lessen weet je 
hoe je een hartstilstand herkent, hoe je het bewustzijn en de ademhaling van een 
slachtoffer controleert, hoe je hartmassage en mond-op-mondbeademing toepast en 
hoe je een AED bedient. 
Zorg dat je weet wat je moet doen bij een hartstilstand en meld je aan voor een  
reanimatie- of AED-cursus bij een Reanimatiepartner van de Nederlandse  
Hartstichting. 



13 

 

 RARA WAT IS DIT? 
 
In de vorige editie zijn we begonnen met de rubriek “rara wat is dit?” We laten de ene 
maand een voorwerp zien met aan u de vraag; rara wat is dit? U kunt hierop reageren 

via de mail en de oplossing volgt de eerst volgende  
editie. We hebben een aantal reacties gekregen. Een 
tweetal mensen hadden het goed.  
Het voorwerp was een kroepstomer of kroepketel. Rita 
Hesseling Blaak en Reineth Dalen Gilhuys  
hadden het goed. Mevr. R Dalen Gilhuys gaf het  
antwoord met een volledig goede uitleg. Ze mailde ons 
als volgt: “In de laatste dorpskrant stond dit voorwerp, die 
ik nu bij mijn tante in Nieuwegein zag staan. Toeval  
bestaat niet. Mijn 82-jarige tante is jaren verpleegkundige 

geweest. En wist ons dus te vertellen dat het een stoomapparaatje is die gebruikt werd 
voor astmatische patiënten (vooral voor kinderen met pseudokroep),  
een kroepketel. Meestal werd dit met kokend water gebruikt en soms met daaraan  
medicatie toegevoegd. Ik had het anders nooit geweten, maar tijdens een bezoekje in 
februari aan mijn tante, dacht ik aan jullie oproepje doordat ik ditzelfde voorwerp bij 
haar zag staan.” Bedankt voor de reacties en ik hoop in maart weer een vreemd voor-
werp voor u op de kop te tikken. 
 
Bert van der Lit 
_____________________________________________________________________ 
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HET KLOKLUIDEN ANNO 2017 
 
Wanneer iemand is overleden, bestaat nog altijd de mogelijkheid om in de kerk van 
de Vrijzinnige Hervormde gemeente Odoorn voor de overledene de klok te laten  
luiden. 
Vroeger was het gebruik bij overlijden de dode te verluiden (hij/zij werd dan verluid). 
Men geloofde, dat zo de duivel geen vat zou krijgen op de ziel van de overledene, 
wanneer de kerkklokken flink werden geluid. Deze kerkklokken waren ooit eens door 
de geestelijkheid gezegend, vandaar dat ze werden gezien als afweermiddel tegen 
de macht van de duivel.  
Gebruikelijk was volgens de 
Drentse schrijver Gerrit Kuipers, 
dat voor een kind één keer werd 
geluid en voor een volwassene 
drie keer, ofschoon dit per dorp 
kon verschillen.  
Ook in deze tijd komt het nog 
wel geregeld voor dat de klok 
wordt geluid in de Oringer kerk, 
als iemand is overleden.  
 
Als deze klanken dan rond  
negen uur in de ochtend over 
het dorp beieren, sta ik er altijd 
even bij stil en denk bij mezelf 
‘wie is der oet de tied kommen’. 
Een mooi gebruik om zo  
kenbaar te maken dat er één 
van je naasten is gestorven.  
Dit geldt niet alleen voor de  
inwoners van Odoorn, maar ook 
voor de inwoners van de dorpen 
Exloo, Valthe, Klijndijk en  
Odoornerveen of ieder ander die 
hier ook gebruik van wil maken. 
 
Bij zowel kerkelijke als niet  
kerkelijke uitvaarten bestaat  
ook de mogelijkheid om de  
klok te laten luiden, als de  
begrafenisstoet zich begeeft 
naar het kerkhof, of als de  
overledene de kerk passeert op 
weg naar het crematorium te 
Emmen. 
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Ook in ‘De Paasbergen’ is sinds kort een klokkenstoel 
aanwezig met een klok met een ingetogen gebeier. 
Het zou mooi zijn, dat ook deze klok hiervoor zou  
worden gebruikt, als iemand daar gestorven is. 
Verluiden, die alle tijden en veranderingen heeft  
doorstaan binnen het kerkelijk gebeuren. 
Mocht U van het verluiden gebruik willen maken,  
dan zijn zowel de vrijwilligers van de SOKC, als ook 
de OVG bereid om U als familie deze diensten te  
verlenen. 
Ook als u zich voor dit gebruik als vrijwilliger wilt  
aanmelden bent u uiteraard van harte welkom, wat 
niet alleen geldt voor het verluiden maar ook voor  
andere hand en spandiensten bij zowel de SOKC  
alsook de OVG.  
U kunt hiervoor contact opnemen met  
ondergetekende namens de ‘Stichting Oringer Kerk en 
Cultuur’ en de ‘Oringer Vrijwilligers Groep.’ 
 
Marchinus Elting 
___________________________________________________________________ 
 
‘GEZOND EN FIT OUDER WORDEN’ 
 
De gemeente Borger-Odoorn organiseert voor inwoners  
van Exloo, Valthe, Klijndijk, Odoorn en Odoornerveen in de 
leeftijd van 63 tot en met 74 jaar een “Gezond en Fit ouder 
worden” programma. De bewoners in deze leeftijdsgroep 
worden middels een brief uitgenodigd deel te nemen aan 
een fit-test die op donderdag 16 maart georganiseerd wordt 
in het dorpshuis van Valthe. 
 
Gezond en Fit programma Het ‘Gezond en Fit programma’ start met de fittest. 
Deze bestaat uit een bloeddrukmeting, spierkrachttesten, een reactie- en  
handvaardigheidstest en een lenigheid- en conditietest. Na de fit-test volgt een  
gesprek met een adviseur. Deze bespreekt de fittestresultaten met u en informeert  
u over het vervolgprogramma dat eventueel nog gevolgd kan worden. 
 
Meedoen en aanmelden 
Inwoners uit bovengenoemde dorpen tussen de 63 en 75 jaar kunnen zich  
aanmelden voor de fit-test via de uitnodigingsbrief die men rond 11 februari zal  
ontvangen. Valt u net iets buiten deze leeftijdsgroep maar wilt u toch heel graag 
meedoen, neemt u dan contact op met Petra van den Bosch, combi-coach  
Seniorensport.: t. 06-11 39 43 01 of e. p.vandenbosch@borger-odoorn.nl 
Ook voor andere vragen over de fit-test of het project kunt u contact opnemen met 
Petra. 
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PODIUM ODOORN 
 
Zondagmiddag 19 maart treedt op in de kerk  
van Odoorn het Overijssels Kamerkoor met het 
voorjaarsprogramma 'Tempest Rhapsody', naar 
een werk van de jonge Amerikaanse componist 
Daniel Elder, dat ten gehore wordt gebracht. 
 
Het Overijssels Kamerkoor (OKK) werd in 1959 
als Madrigaalkoor opgericht door Wouter de 
Rooy, die tevens de eerste dirigent was. Hij werd opgevolgd door Jacques Reuland 
(destijds directeur van het Zwols Conservatorium), die het koor vele jaren leidde. 
Sinds 1998 staat het koor onder leiding van de Zwolse dirigent  
Eugène van Boheemen. De thuisbasis is Zwolle. 
Het Overijssels Kamerkoor brengt bij voorkeur origineel en zelden uitgevoerd  
repertoire: onbekend werk van bekende componisten of werken van onbekende 
componisten. Er wordt gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige uitvoeringen.  
Het koor treedt veelal a capella op, maar wordt ook regelmatig begeleid, bijvoorbeeld 
door piano, orgel of een instrumentaal ensemble. 
 
Het concert in de Nederlandse Hervormde Kerk in Odoorn is georganiseerd door  
de Stichting Oringer Kerk en Cultuur (SOKC). Het is een seculier programma met 
behalve enkele andere werken van Elder ook composities van de hedendaagse  
componisten Eric Whitacre en Ola Gjeilo. Het koor zal in sommige delen van het  
programma worden begeleid door de Zwolse pianiste Paula Hopster. 
 
Aanvang van het concert 14.30 uur. Kerk open om 14.00 uur. Kaarten: € 15,00;  
€ 12,50 in de voorverkoop. Jongeren tot 18 jaar gratis.  
Kaarten kunnen besteld worden via de website van het koor : 
www.overijsselskamerkoor.nl of in de voorverkoop worden afgehaald bij  
drogist SIMA, Exloerweg 9a. 7873 BW Odoorn. 
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DE ZONNEBLOEM 
 
Zaterdag 4 februari hadden we onze jaarbijeenkomst met 
gasten en vrijwilligers. De bus van Drenthe Tours vertrok 
om 13.00 uur uit Exloo met de gasten richting Odoorn en 
Klijndijk en arriveerden om 13.30 uur in Valthe (bij ons 
Dorpshuis) waar de vrijwilligers al stonden te wachten om 
ze te helpen uit de bus.  
Om 14.00 uur opende de voorzitter deze middag en heet 
een ieder welkom. Dan koffie of thee met een stuk vlaai, dit 
ging er wel in. Tejo Brouwer uit Hilversum nam ons mee 
naar de jaren 50./60. Hij vertelde smakelijk met een lach en liedjes uit die tijd.  
Hoe we aardrijkskunde en geschiedenis leerden. Dit was alleen de plaatsnamen  
en getallen. Tijd voor een 2e kopje koffie en een gratis verloting het was altijd prijs. 
Na de pauze trad Michel Coenen uit Zetten op met mee zing liedjes. Hij vroeg of en 
ook Annie`s in de zaal zaten en dan zong hij Annie houw jij mijn tassie even vast.  
En zo nog met meerdere namen.  
Ook de polonaise mocht niet ontbreken en met elkaar de vogeltjes dans gedaan.  
En dan is er tijd voor afscheid van Michel en Tejo de voorzitter overhandigden hun 
envelop en bedankten hen voor de optredens. Nog een bloemetje en dan tijd voor 
een drankje en een hapje. Om 17.30 uur soep met broodjes ham en kaas en ook een 
kroket. Na de maaltijd bedankte de voorzitter iedereen die deze middag aanwezig 
waren. Hij vertelde dat het bestuur stopt en dat de afdeling Odoorn geen bestuur en 
vrijwilligers genoeg heeft om door te gaan. 1 van de gasten bedankte alle vrijwilligers 
voor hun inzet. Om half zeven vetrokken de laatste gasten met de bus van Drenthe 
tours naar huis. 
 
Jantje Beiering 
___________________________________________________________________ 
 
HEJ ‘T AL HEURD  …..  WIE IS AGNES? 
 
In de vorige Hej ’t al heurd kwam u de naam van Agnes tegen, zij deed het in de 
slaapkamer met mijn buurman Jan Cees en ondergetekende. 
Ik begrijp dat u erg benieuwd bent wie dat is en ik zal dat nu maar onthullen, hoewel 
ik dat spijtig vind. 
Agnes is een Italiaanse, maar wel weer erg licht van kleur. 
Het is prettig om met haar om te gaan, maar ze is ook, zoals dat een Italiaanse  
betaamt, nukkig. Het moet zo en niet anders. 
Martin Fluks weet hier bijvoorbeeld ook alles van. 
 
Agnes is de merknaam van een Italiaans systeemplafond en omdat ik geen 
(onbetaalde) reclame mag maken zeg ik er verder niks over. 
 
Mede namens Jan Cees Krediet, 
 
Theo Zondag 
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TONEELVOORSTELLING ‘BOER ZOEKT SLIP’ 

 

Vrijdag 10 februari 2017 bezocht ik als uw Theo ‘d Ancona de voorstelling van onze 

eigen onvolprezen Heidebloem. 

 

Voor een bijna volle zaal (ik hoorde laatst André Manuel zeggen: “Ik ben een  

optimistische cabaretier, ik speel altijd voor halfvolle zalen”) werd het stuk Boer zoekt 

slip opgevoerd op de planken van De Boshof. 

 

Ik zal geen enkele poging doen om de inhoud van het stuk voor u te beschrijven, dat  

is volstrekt niet mogelijk. Een rode damesslip speelde de absolute hoofdrol, het  

fenomeen dook in vrijwel elke jas- of broekzak van de spelers op. 

 

Er gingen veel deuren open en dicht, het leek dus wel iets op John Lanting ’s theater 

van de lach, maar het was, in tegenstelling tot dat theater, totaal niet plat of op het 

randje. Het was simpelweg een geweldig stuk, dat bovendien heel goed en  

enthousiast werd gebracht. 

 

Ik bespeurde een grote mate van ontspanning onder de spelers en daardoor leek het 

soms niet meer op toneel, maar was het bijna echt. 
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De zaal werkte, aldus de spelers na afloop, lekker mee, en dat maakte het nog  
leuker. 
 
Ik weet niet of ze dat elke avond hebben gezegd, uw recensent is niet altijd aanwezig 
natuurlijk. Ergens tijdens het spel werd de boer zelfs zo enthousiast dat hij met een 
bijl bijna de tafel doormidden sloeg, dat zou eigenlijk voor de laatste voorstelling  
bewaard moeten blijven. 
 
Ik heb mijzelf bijzonder vermaakt op deze avond en dat gold voor velen met mij. 
Een bijzonderheid was voor mij nog wel de verlotingen in de beide pauzes. 
 
Nadat we ons de vingers blauw hadden geschreven om onze namen op de lootjes te 
krijgen volgde in de tweede pauze de spannende uitkomst. De prijzen vielen links en 
recht, maar het vogelvoederhuisje werd gewonnen door mijnheer Kieviet, dat had 
zelfs de schrijver van Boer zoekt slip niet kunnen verzinnen. 
 
Verder bleef het nog lang onrustig in ons anders zo kalme dorp. 
 
uw recensent Theo ‘d Ancona. 
 
PS: Begin april ga ik op slip-cursus, maar dat terzijde. 
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Loopt u ook gezellig mee? 

De rolstoel wandel 4 daagse van de Paasbergen is op: 

12-13-14-15- juni 2017 
Elke dag wordt er gestart om 10.30 uur en eindigt het rond 12.00 uur. 
Voor dit evenement vragen we een ieder die kan en wil om mee te lopen met een  
bewoner. 
U kunt meedoen als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw vereniging te  
vragen om mee te doen als groep. Dit kan voor 4 dagen maar ook voor 1 dag. 
 
Opgave kan via de mail: p.brokschmidt@treant.nl  graag vóór 15 mei. 
 

Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor uw  
dorpsgenoten, wij zijn blij met iedere vorm van hulp!! 

 

mailto:p.brokschmidt@treant.nl
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VROUWEN VAN NU AFD. ODOORN, BIJEENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2017 
 
Februari, dus ook nu weer de jaarvergadering. Maar dit keer begonnen we eens  
anders: op de tafels stonden zoals gewoonlijk de koffiekopjes klaar maar dit keer met 
rode of groene opdruk en dat had een reden. De dames die bij een kopje met groene 
opdruk zaten moesten hun kopje oppakken en ermee naar de volgende tafel gaan.  
Zo wilden we maken dat er ook eens met andere vrouwen contact gelegd werd.  
Hierna kon de vergadering beginnen. De vaste onderdelen werden snel afgehandeld: 
jaarverslag penningmeester en jaarverslag secretaris werden goedgekeurd. 
Bij de kascommissie trad Corrie Mulder af en kwam Wiesje v.d. Haar erin als reserve, 
we namen afscheid van Tiny Hospers die vanaf januari 1996 lief en leed verzorgde en 
wordt opgevolgd door Alja Mantingh. Betty Smit verliet na 6 jaar het bestuur en wordt 
opgevolgd door Tettie Drijfholt. 
 
Natuurlijk werden ook de  
jubilarissen in het zonnetje gezet: 
Alie Eerenstein en Wiesje v.d. Haar 
waren 40 jaar lid en kregen een 
boeket terwijl Jantje Kammer  
(al ruim 60 jaar lid) thuis verrast 
werd met een boeket en een mooie  
broche.  
Deze maand gaan we weer naar de 
donderdagmiddag voorstelling in  
de bioscoop waar de film La tête 
haute vertoond zal worden en kan 
vast opgegeven worden voor de 
fietstocht op 18 april of 2 mei. 
 
Na de pauze werd gestart met de fotoquiz. Elke tafel kreeg een vel met daarop  
jeugdfoto’s van de leden. Via een cryptische omschrijving bij de foto’s moesten we  
ontdekken van wie de foto zou zijn. 
Voor de afwisseling waren ook 3 
kennisvragen toegevoegd. Elke 10 
minuten werd gewisseld van fotovel 
zodat we na een uurtje alle foto’s 
hadden bekeken. Aan het eind 
bleek dat er 1 tafel was met slechts 
6 foute antwoorden en zij waren de 
winnaars. Hun beloning was voor 
elk een tasje van Vrouwen van Nu. 
De 13e maart zien wij elkaar weer 
en dan verzorgt het eendagsbestuur 
de avond. Wij laten ons dan  
verrassen. 
 
Betty Smit 
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JAARVERGADERING DORPSBELANGEN 
 
16 februari j.l. was de vergadering van dorpsbelangen. Met een bescheiden  
gezelschap werden de diverse (jaar)verslagen doorgenomen. Willy Steenge deed 
een mededeling over Zuidenveld 2017, waarover in de volgende dorpskrant meer. 
 
Vervolgens werd afscheid genomen van drie aftredende bestuursleden, te weten 
René Otter, Wim Verkaik en Kees Drijfholt. René en Wim blijven wel commissiewerk 
doen voor Dorpsbelangen en bij gebrek aan een nieuwe voorzitter blijft Kees Drijfholt 
nog even aan. Dorpsbelangen is dus dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 
Na de pauze gaf wijkagent  
Tom Ritsema uitleg over de 
Whatsapp buurtpreventie 
Odoorn (WABO).  
Na sluiting van de vergadering 
werd, onder genot van een 
drankje, nog even nagepraat. 
 
Eerder al werd een WABO-bord 
onthult door wethouder Freek 
Buijtelaar.  
Van zo’n bord gaat al een  
preventieve werking uit omdat 
het aangeeft dat buurtbewoners 
alert zijn. 
 
Van Wim Zweers ontvingen we onderstaand overzicht:  
 
In 2016 heeft Dorpsbelangen Odoorn 129 nieuwe leden kunnen toevoegen aan het 
ledenbestand. 
De lidmaatschapsbijdrage 2017 wordt in september dit jaar geïncasseerd d.m.v.  
automatische incasso. 
De leden die niet voor automatische incasso hebben gekozen ontvangen in augustus 
de nota lidmaatschapsbijdrage. 
 
Door het groeiende aantal leden kunnen wij de jaarlijkse bijdrage voor 2017  
op € 7,- handhaven. 
 
Hoe wordt uw € 7,- lidmaatschapsbijdrage Dorpsbelangen Odoorn besteedt in 2017: 
                               €1,60     Bolderwagen en verzekering 
                               €1,20     AED’s en WABO (Buurtpreventie) 
                               €1,50     SOMOV schuur en diverse vaste lasten 
                               €0,20     Palm/Pasen en 4 mei herdenking 
                               €1,75     Vrijwilligers en Oringermarkt 
                               €0,75     Kerstactiviteiten 
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DORPSBELANGEN ODOORN - WABO 
 
In het vorige nummer heeft u allen kunnen lezen over WABO Odoorn. 
WABO = WhatsApp Buurt Preventie, een burgerinitiatief dat tot doel heeft de 
veiligheid in de directe leefomgeving te bevorderen. 
Ten tijde van het ter perse gaan van deze editie zijn de wijkbeheerder geïnstrueerd, 
nadat op 16 februari tijdens de jaarvergadering het officiële startsein voor dit project 
is gegeven. Tijdens deze bijeenkomst gaf wijkagent Tom Ritsema een toelichting. 
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MUSICALGROEP ODOORN KOMT MET NIEUWE SHOW “EIGENWIJS” 
 
Op 24,25 en 26 maart a.s. komt de musicalgroep Odoorn met een nieuwe show 
in de Boshof te Odoorn. 
 
De titel van de show is “Eigenwijs” en dat is niet voor niets. 
Regelmatig hadden de leden van de groep “eigen wijsjes” die ze graag eens voor 
het voetlicht wilden brengen.  
Ook waren er vaak verzoeken van trouwe bezoekers van de groep. 
Daarom kwam het idee om aan deze verzoeken eens gehoor te geven. 
 
Na een oproep op facebook kwamen er vele aanvragen voor nummers binnen. 
Door Josh Hassing werd op eigenwijze een prachtige show in elkaar gezet. 
In de show zal een scala aan nummers de revue passeren.  
Niet alleen nummers uit de jaren 60/70/80 komen voorbij, maar ook nummers van 
o.a. Justin Bieber en O’G3NE zullen het publiek aangenaam verrassen.  
 
Dit alles natuurlijk gebracht in een fantastisch decor met licht- en beeldeffecten. 
Op 24 en 25 maart start de show om 20.00 uur en op 26 maart om 14.00 uur. 
De kaartverkoop start op 1 maart as bij Saphaskappers in Odoorn.  
Telnr. 0591-512831. 
 
 
Wees er snel bij want VOL=VOL 
 
 



27 

 

 



28 

 

HELPT U MEE WEIDE- EN AKKERVOGELS TE 
BESCHERMEN? 
  
Landschapsbeheer Drenthe organiseert op 
maandag 27 februari 2017 in Exloo een cursus 
over het opsporen en beschermen van weide- en 
akkervogelnesten. Onlangs heeft de Provincie Drenthe extra financiële middelen  
beschikbaar gesteld om de weide- en akkervogels te ondersteunen. Door het grote 
enthousiasme van boeren om mee te doen met de bescherming van weidevogels 
zijn meer vrijwilligers nodig. Helpt u mee? 
  
Jaarlijks zijn ongeveer 450 vrijwilligers in de weer om kuikens van bijvoorbeeld de 
tureluur, de wulp en de grutto een goede start te geven. Op terreinen van zo’n 700 
boeren worden nesten opgespoord en beschermingsmaatregelen getroffen.  
Dankzij de inzet van de weidevogelbeschermers wordt het broedsucces van onder 
andere de kievit, grutto, scholekster, wulp en tureluur aantoonbaar verhoogd. Het 
vinden van nesten in het open veld is echter niet eenvoudig. Kennis van de biologie 
en het gedrag is een vereiste. 
  
Een goed begin is het halve werk 
Om nieuwe vrijwilligers goed op weg te helpen organiseert Landschapsbeheer  
Drenthe een cursus weidevogelbescherming. Tijdens deze avond leert u meer  
over de weidevogels, de populaties, landbouw, opsporen van legsels,  
beschermingsmaatregelen en de organisatie van het vrijwilligerswerk.  
De cursus vindt plaats op maandag 27 februari, om 19.30 uur in het Wapen van  
Exloo, Hoofdstraat 8, 7875 AC in Exloo. De cursus bestaat uit twee avonden. De 
tweede avond vindt plaats op dinsdag 7 maart. 
  
Omdat het echte beschermen in de praktijk 
begint, worden nieuwe vrijwilligers  
gekoppeld aan ervaren mensen.  
Als vrijwillige weidevogelbeschermer bent  
u één dagdeel per week beschikbaar van 
half maart tot half juni. Momenteel worden 
vooral vrijwilligers gezocht die in de  
kansrijke gebieden in de Veenkoloniën en/of 
het Hunzedal aan de slag willen. Draagt u 
de weide- en akkervogels een warm hart 
toe en heeft u dit voorjaar wat vrije tijd te 
besteden? Geef u dan op! 
  
Opgeven 
Wilt u zich opgeven voor de cursus? Ga dan naar de agenda op www.lbdrenthe.nl  
en vul het Inschrijfformulier in. Deelname aan de cursus is gratis.  
Voor meer informatie over het beschermingswerk kunt u contact opnemen met  
Jaap van Gorkum, mailadres: j.vangorkum@lbdrenthe.nl (06 507 441 15) 
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LEZEN EN VOORLEZEN (108) 
 
n.a.v. Monica Maas en Marianne Witte, Tessel viert  
Sint-Maarten, Rijswijk 2016 Folkert Oldersma. Het uiltje  
dat (te) knap is, Nij Beets, 2016 
 
TWEE VERHALEN OVER HOOGVLIEGERS (Tessel en Ove) 
Deze keer schrijf ik eerst iets over beide boeken apart en  
daarna iets over de hoofdpersonen, waarin ze op elkaar lijken. 
 
1) Het meisje Tessel woont in een dorp op een eiland. Op 
school vertelt de juf (het is november) iets over Sint Maarten. 
Hij was eerst een ridder die mensen wilde helpen als dat zo uitkwam. Hij gaf een 
bedelaar bijvoorbeeld de helft van zijn mantel toen het winter was. Later wordt hij 
een bisschop, iemand die leiding geeft in de kerk. Op 11 november vieren wij zijn 
feestdag, zegt de juf. In een nieuwe rode jas gaat Tessel ‘s avonds met een groepje 
kinderen langs huizen om een liedje te zingen en iets  
terug te krijgen. Tessel had bedacht dat ze ook wel naar de familie Bloem konden 
gaan die een eind weg woont aan de dijk. Daar kwam nooit iemand had ze meneer 
Bloem horen zeggen. De anderen willen er ook wel heen als ze het vraagt.  
Onderweg gaat Tessels nieuwe jas kapot maar dat neemt ze voor lief. Deze goede 
daad voor het echtpaar Bloem leidt ertoe dat meneer Bloem alle kinderen + hond in 
zijn bakfiets laadt en hen thuisbrengt. Een prachtige tekening van Marianne Witte 
laat dat zien. Eigenlijk is Tessel een soort hoogvlieger. Monica Maas die op Texel 
woont en o.a. over Tonje schreef, heeft een veelzeggend boekje uitgegeven. 
2) In het tweede boek gaat het over het feit dat je soms kinderen hebt die anders 
zijn dan de meeste andere kinderen. Ik bedoel dat ze meer (willen) weten, dat ze 
andere hobby’s hebben, dat ze bezig zijn met lezen en studeren i.p.v. spelen of  
tv-kijken. In het verhaal wordt dat beschreven via een uilen-gezin waar Ove een  
echte hoogvlieger is vergeleken met zijn zusje en broertje. Als hij naar school gaat 
weet hij nog meer dan de juf of de meester, die dat niet zo leuk vinden. Door de  
andere kinderen wordt hij gepest. Gelukkig ontdekt hij, als hij er vandoor gaat, een 
jongen, Jonathan, die net zo is als hij. Ze sluiten vriendschap. Als ze ook nog  
kunnen voorkomen, door een actie, dat er geen weg door het bos wordt aangelegd 
verandert de sfeer in de goede richting. Ove krijgt een rol op de dierenschool. “Hij 
wordt een wijze uil die niet langer boos of verdrietig is” staat aan het eind van het 
verhaal op blz. 32. Het boek bevat ook materiaal, blz. 34-37, om te bestuderen door 
ouders en/of leerkrachten. 
3) Als kinderen hoogvliegers zijn moeten we ze niet pesten of aan de kant zetten 
maar juist waarderen en gebruik maken van wat ze kunnen of al weten 
Tessel kon goed plannetjes maken om andere mensen te helpen of te steunen., 
Ove wist zo veel , samen met Jonathan, dat hij anderen iets kon leren, allebei waren 
het hoogvliegers. Wat een geluk dat ze dat zijn . 
Daar hebben we iets aan! Waar of niet ? 
 
Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS FEBRUARI 2017  
  
Gewijzigde openingstijden Bibliotheek 
Met ingang van 1 maart is de bibliotheek niet meer 
op de woensdagavond geopend.  
Het bezoekersaantal op de woensdagavond was dermate laag dat we besloten  
hebben deze avond te laten vervallen. In plaats daarvan gaat de Bibliotheek nu ook 
open op de donderdagmiddag. 
De nieuwe openingstijden zijn vanaf 1 maart dus: maandag 14.00 – 20.00 uur en 
woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 – 17.00 uur. 
 
Expositie 
Gedurende de maanden maart en april exposeert Jankie Pragt in de bibliotheek 
Odoorn. Jankie Pragt is geboren in 1960 en woont in Odoorn. Vanaf haar jeugd is zij 
al bezig met tekenen, plakboeken maken en verzamelen. Vooral dingen uit de  
natuur, zoals schelpen, stenen, schedeltjes etc. en het drogen van bladeren en  
bloemen. Later kwam daar het fotograferen bij. Deze foto’s gebruikt zij als inspiratie 
of als leidraad voor een schilderij. Dat kan een vorm zijn, een kleur, een gedicht of 
spreuk die me ontroert of een sfeer die haar pakt.  
Tijdens haar kunstacademietijd is zij veel dieren gaan schilderen, meestal met  
acrylverf. Op dit moment werkt ze veel met inkt, ecoline en potlood. Kleinere werkjes, 
die ze vanuit haar gevoel maakt. Jankie geeft ook cursus schilderen. Tijdens deze 
schilderochtenden kijkt ze vooral naar de persoon, wat wil zij/hij.  
Voor meer informatie zie www.jankie@pragt.nl.  
De expositie is te bekijken tijdens de openingstijden van de Bibliotheek, 
www.bibliotheekodoorn.nl 
 
Lentefeest 
Op woensdagmiddag 22 maart gaat de Bibliotheek samen met combicoach sport juf 
Esther een Lentefeest organiseren. Knutselen, beweegspelletjes en voorlezen alles 
rond het thema Lente in en rond de Bibliotheek. Noteer het alvast! 
 
Tablet Café 
Maandag 27 maart is er van 14.00 een 15.30 uur een Tablet Café. Eens uitproberen: 
er is altijd een tablet aanwezig die u mag gebruiken. Bezoek van het Tablet Café is 
gratis en de koffie staat ook voor u klaar. Doe mee, u bent van harte welkom!  
 
Dreumesuurtje 
Maandag 13 maart van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun 
ouders of oppas weer van harte welkom op het dreumesuurtje in de bibliotheek. 
Er wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen. 
De toegang is gratis. 
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5  
www.bibliotheekodoorn.nl  
www.facebook.com/bibliotheekodoorn  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

Met dank aan Lex van Lonkhuijsen 
 
 
 
 
 
 


