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Februari 2021

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

KERKDIENSTEN
Vanwege de lockdown is het voorlopig niet mogelijk de kerkdiensten in de kerk van
Odoorn bij te wonen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl

DORPSAGENDA
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland.

AFVALKALENDER MAART/APRIL 2021
27 februari oud papier, 2 maart restafval, 9 maart GFT, 16 maart plastic, 23 maart
restafval, 30 maart GFT, 6 april plastic, 10 april oud papier, 13 april restafval, 20 april
GFT, 24 april plastic.
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op www.mijnafvalwijzer.nl
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VAN DE REDACTIE
De winter heeft ons toch weer aangenaam verrast.
En dus gaan we schaatsen, volledig onze kleding aangepast.
Aan de barre omstandigheden op het ijs en in de wind
en genieten met z’n allen eensgezind.
We kletsen, lachen, bibberen of halen een nat pak,
omdat we toch ff niet uitkeken voor dat grote wak.
Al met al hadden we naast de gladheid en het krabben van de autoruit
een leuke tijd, even relaxen en nu weer vooruit.
De dooi viel in ongeremd, rustig en bedaard.
Maar gelukkig hebben we de foto’s nog bewaard.

Bert van der Lit
__________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 24 maart 2021.
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5.
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 14 maart 2021.
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.
___________________________________________________________________
BURGERLIJKE STAND
Er zijn geen nieuwgeborenen, zover wij dat weten
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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ERFGOED
Mijn dagen beginnen altijd hetzelfde. Krant. Koffie. Kruiswoordpuzzel. Wandeling. Met
vanmorgen de kruiswoordpuzzelopgave: winters muziekinstrument van 14 letters.
Aha, dacht ik, een makkie; en ik vulde in: midwinterhoorn. Het midwinterhoornblazen.
Ik weet daar wel iets van. Door mijn schoonzus heeft het een vaste plek in de familie.
Zij bespeelt tijdens advent haar midwinterhoorn. Oefening baart kunst en vijf minuten
per dag bleek genoeg. Was ook de mening van haar buren.
Natuurlijk gaan wij vaak even kijken en luisteren. Zo roept zij ons dan als het ware met
haar klanken. Zij blaast de hoorn, wij stromen en wij horen toe. Vaak is aan het blazen
een andere activiteit gekoppeld. Meest een kerstwandeltocht. Je koopt dan voor een
klein bedrag een route- en een stempelkaart. Als je na vijf kilometers met het juiste
aantal stempels terugkomt is er snert. Of glühwein. Soms beide.
Ondertussen speelt zij haar partijen mee. We hoorden haar al in de buurt van Ommen,
Hardenberg en Dalfsen. Zij woont in die contreien. Maar ook blies zij een paar jaren
geleden in Schoonebeek. Een uitblaaspartij voor haar. Het was koud. Het vroor en er
lag sneeuw. We bewonderen de trouw van mijn zwager. Hij is er altijd bij. Hij moet ook
wel. Functioneel. Schoonzus heeft wel een midwinterhoorn maar geen rijbewijs.

Ze heeft nog niet een hele eigen stijl. Dat komt nog. Wel heeft ze een groot
improvisatietalent. Zij varieert veel. Lange stoten met korte stoten. Met gesloten ogen
hoort men dan weer stoomschepen in de mist voor de sluizen van IJmuiden. Lang
aangehouden zware klanken met het risico van een klaplong.
Bij haar laatste concert (Tubbergen 2020) speelde ze stukken uit het morse alfabet.
Daa-daa-daa da-da-da daa-daa-daa. Ik herkende het SOS signaal. Mijn vrouw merkte
het niet op. Ook hoorde ik da-da-da-daa. In morse is dat de V. De V van vrijheid en
victorie. U kent het vast. De eerste noten van Beethoven’s Vijfde Symfonie.
Haar timing was perfect. Da-da-da-daa. (bis) Invasie. The Longest Day.
Zo improviseert en combineert zij op de midwinterhoorn Beethoven’s Vijfde Symfonie
met een SOS-noodoproep bij mistig weer om toegang tot de sluizen van IJmuiden.
Om haar wil ik het midwinterhoornblazen graag bij u aanbevelen.
De een blaast hard, een ander blaast devoot
de klanken die het donker laten wijken.
het timbre is het best te vergelijken
met Jakobiena twaalf in barensnood
opdat de veearts komt die haar verlicht
en niet het kalf haar nog ten gronde richt
Gezienus Omvlee
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IN EEN DORP VAN DURE AUTO’S …
… en natuurlijk lang niet alleen maar dure auto’s, valt iets ouds wel direct op. Wie het
straatbeeld op een gewone dag ‘scant’ op hetgeen hier langs komt karren, ronken of
elektrisch zoeven, is het soms groot, groter, grootst of duur, duurder, duurst.
Persoonlijk geef ik niet om duur tja, hoor ik menigeen denken, dat hebben we allang
gezien maar meer van betaald. Klinkt simpel. Is het ook. En vooral heel prettig dat je
niet hoeft te peinzen ‘met-hoe-het-moet’. Voor degenen die daar helemaal niet over na
hoeven te denken maar zoiets kostbaars gewoon aanschaffen, prachtig! Ik mag
namelijk wel heel graag kijken naar mooie auto’s en ik heb één groot voordeel: ik ben
niet jaloers (te krijgen) en misgun niemand iets.
Sinds een paar jaar heb ik geen eigen bakkie meer vanwege het gaan samenwonen.
En om dan met mijn exemplaar, zijn auto plus een bedrijfsbus op de dam te gaan
staan dringen. Nee. Het paste niet en het voelde ook knap overdreven. En zo ging mijn
trouwe autootje naar m’n dochter en schoonzoon; hun voertuig had zojuist de geest
gegeven dus beter kon ie niet terecht komen. Bij het kopen van die laatste auto had ik
wel lol en ik heb er jarenlang van genoten. Soms heb je zo’n auto waar je echt héél blij
mee bent en verknocht aan raakt. Dit was er beslist zo een.
Na het ter ziele gaan van de voorlaatste auto help! geen eigen vervoer en acuut
paniek want zus ver weg, dochter inmiddels ook ging ik op zoek. Bij garage nr. 3 keek
ik rond bij de occasions en een nette verkoper vroeg mij inmiddels aan de hand van
m’n kleding en oude schoenen scannend en het budget schattend of er iets voor me bij
stond. Ik ben me aan het oriënteren, zei ik. “Ik heb daar nog een leuke, die is ‘maar’
€ 3.295,=”. Nou dacht ik meer aan iets tussen de 1.000, hooguit 500 extra.
En dat gezegd hebbende, wist hij dat er een paar dagen later een Seat Cordoba
binnen zou komen. Die moest € 1.250 gaan kosten, maar dan werd ie niet gewassen.
Hihi, geen probleem hoor.
Twee dagen later ging ik ‘keuren’. Heb een proefrit gemaakt (goeie wegligging en een
puike radio er in) en een aankoopkeuring laten doen bij m’n eigen garage. Er zaten wat
kosten aan en dat had de verkoper van te voren keurig gemeld. Voor mij goed te doen,
dus de koop werd beslecht. Er zat wel schade aan zei hij voordien, maar ik zag het
niet. Er bleek een voor in de onderdorpel onder het rechter voorportier te zitten.
Ach, zei ik, da’s mooi. Hij keek me niet begrijpend aan en ik vervolgde, dan hoef ik ‘m
er zelf niet in te rijden. Nu rij ik ruim 30 jaar schadevrij en da’s niet gek. Maar nu ik dat
neergepend heb, hoop ik niet dat het de goden verzoeken is en er een eind komt aan
m’n jarenlange reeks van vrolijk rondtuffen.
Hoe ik hier nu zo op kom; midden in het dorp spotte ik recentelijk een écht oud barrel
op de stoep. En als je zoiets ziet, dan oogt je eigen auto ineens een stúk mooier.
Gewassen of niet.

Conny van der Bent
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_____________________________________________________________________

HOOFDSTRAAT 13
Onlangs werd ik benaderd door een oud-inwoner van Odoorn. Hij vroeg of ik wel
gehoord had van Hoofdstraat 13 in Odoorn. Nieuwsgierig vroeg ik of daar iets
speciaals mee aan de hand was. Hij vertelde me dat het betreffende adres niet meer
bestaat en vervangen is door een ander adres. Wie weet daar meer van en ook wat
het nieuwe adres dan wel is? Graag uw reactie naar redactie@odoorn.nu.
In het volgende boekje de uitslag en de naam van de indiener van dit raadsel.
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MIDAS DE KAT
Dat onze Midas een bijzondere kat was wisten wij
natuurlijk al. Maar twee weken geleden kwam ze
wel met een hele vreemde prooi thuis.
Een muis die met z’n hoofd vast zat in een ei.
Triomfantelijk legde ze hem bij de deur. Baasjes
kijk eens wat ik gevonden heb. Omdat dit wel een
hele bijzondere vondst was hebben wij contact
gezocht met het Natuur Historisch Museum in
Rotterdam. En wat denk je.
Ze waren dol enthousiast en hadden het verzoek
of wij hem gelijk wouden invriezen in een zakje en
dan in een doosje om het ei heel te houden.
Vanuit Rotterdam hebben ze de muis opgehaald.
Deze zal na preparatie daar ten toon gesteld
worden. Odoorn op de kaart
José van der Helm
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OPROEP: SCANNERS GEZOCHT
De boekjes van Oes Dörp worden al enige tijd op de website www.odoorn.nu gezet,
zodat lezers, indien gewenst, nog eens kunnen terugkijken in eerder verschenen
boekjes. Ook is er begonnen met het scannen van de 'oude' boekjes die verschenen
toen er nog geen website was. Dat is echter een enorme klus en vergt eigenlijk te veel
tijd, naast het redactiewerk. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die ons willen en
kunnen helpen met het scannen. Heb je er tijd voor en lijkt het je leuk, stuur dan een
mailtje naar redactie@odoorn.nu. Als er meerdere mensen meedoen is het niet zo'n
gigantische klus.

____________________________________________________________________
GEVONDEN
Op de Risselweg op 11 februari hebben we een hondenriem gevonden,
er zat geen halsband aan. Deze riem mag de eigenaar afhalen aan de
Kamperfoeliestraat 4 in
Odoorn.
Truus Waindrich
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EURO 12,87
Begin 2021 kregen wij van een Nederlandse bank, waarvan ik de naam niet zal
noemen omdat de SNS dat liever niet heeft, het verheugende bericht dat wij nog de
trotse rechthebbenden waren van een zogenaamde Depotspaarrekening met het
indrukwekkende saldo van € 12,86. Dankzij de tegenwoordige forse rentestand was
dit echter aangegroeid tot € 12,87!!!
Omdat we met deze rekening niks deden en ook niet konden doen omdat deze gekoppeld was aan de hypotheek leek het ons wel handig om de rekening maar op te zeggen. Een grotere fout kun je bijna niet maken!!! Eerst een telefoontje naar de helpdesk.
Met behulp van een aantal vragen werd de identiteit gecontroleerd. Geboortedatum en
geboorteplaats bleken te kloppen. De reactie was, zoals altijd, “dat moet digitaal, via
Mijn SNS”
Nadat we dat helemaal hadden doorlopen, was de slotconclusie: “computer says No”.
Dat was te verwachten, want bij het digitale bankieren – en dat doen wij ook op onze
oude dag – kwam deze rekening nooit in beeld, geen wonder, want die was immers
gekoppeld aan de hypotheek. Volgens de site moesten we dan contact opnemen met
de helpdesk. Geboortedatum en geboorteplaats klopten nog steeds, dus dat scheelde
alweer. Nee, dit kon niet zo maar via de site, daarvoor moet u zich vervoegen op een
kantoor.
De dame in kwestie werd vervolgens een beetje lacherig, “het is een en/of rekening,
u moet zich allebei vervoegen op het kantoor”. Een afspraak was snel gemaakt.
Wij naar Emmen. € 1,50 parkeerkosten (het was erg slecht weer). Eerst per ongeluk bij
de buren, de ING, naar binnen, maar daarna naar de SNS. Kantoor gesloten, maar na
enig rumoer onzerzijds kwam de medewerkster te voorschijn, ze was buiten ons zicht
aan het bellen en er worden alleen op afspraak zaken gedaan. Begrijpelijk bij dit soort
geldbedragen.
We werden met alle egards behandeld, formulieren werden ingevuld, onze identiteit
werd aan de hand van de daartoe bestemde documenten gecontroleerd en alles zou
“recht komen”. Twee dagen daarna, per mail bericht van de bank, op deze manier kon
het echt niet, de rest ben ik even vergeten. Vrijwel tegelijkertijd een mail van de
medewerkster uit Emmen – overigens een zeer vriendelijke dame - “de afdeling die het
moet afhandelen kan dit niet verwerken (ik nam eerst aan psychologisch gezien, maar
dat was te kort door de bocht), er moest een nieuw formulier worden ingevuld en even
op het kantoor worden ingeleverd of teruggestuurd. Zij ging dan verder alles in orde
maken, we hoefden niet nog eens langs te komen. Dat was dan wel weer erg jofel van
de “Volksbank”, we zijn daar trouwens als Nederlandse belastingbetaler nog steeds
eigenaar van, net als van de ABN/AMRO trouwens.
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Om een postzegel te besparen en omdat Janny beweging wil hebben in deze tijden is
zij per fiets naar Emmen getogen. Bovendien rijdt de auto ook niet op water en dan zijn
er ook weer parkeerkosten (zie ook de titel van dit stukje).
Het kantoor van de SNS in Emmen heeft evenwel geen brievenbus (dat zal wel geld
kosten of qua beveiliging niet aan het beleid van de bank voldoen, de ING heeft
overigens wel een brievenbus). Er moest worden aangebeld of de enveloppe kon wel
onder de deur worden doorgeschoven, dat is natuurlijk pas echt professioneel!
Vervolgens zijn we nog een tweetal keren bestookt met een brief door de SNS dat er
nog een formulier moet worden ingestuurd en ik geloof dat er ook nog dergelijke mails
zijn binnengekomen, maar voorlopig doen we even niets. Ik kan u overigens
geruststellen, op het moment dat ik dit schrijf (12 februari 2021, 18.38 uur) is er nog
niets binnen op de aangegeven tegenrekening.
Mocht het fenomenale bedrag ooit binnenkomen – je weet het immers maar nooit – is
het de bedoeling dat we een geheel verzorgde cruise gaan maken.
Die zal dan bestaan uit een tocht met een roeiboot door de Zijtak en misschien nog
een stukje door het Oranjekanaal, verder geheel verzorgd met door ons zelf
meegenomen koffie en broodjes.
Het wordt een geweldige dag!!!
Theo Zondag
Nabrander:
Op 17 februari jl kwam er weer een reactie van de bank uit Emmen:
“Wij zijn hier nog steeds mee bezig. Tot op heden heeft de afdeling de rekening niet
kunnen beëindigen i.v.m. dat deze nog gekoppeld staat aan de depothypotheek als
tegenrekening. We zijn aan het puzzelen hoe we dit voor u op kunnen lossen.
Mocht ik meer info hebben dan laat ik u dit weten”
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NIEUWS VAN DE WEIERT
De Weiert is blij dat de school weer geopend is, dat ouders en kinderen de suggesties
voor verantwoord halen en brengen opvolgen en dat de kinderen weer fysiek
aanwezig zijn.

Facebook en Instagram
Sinds kort hebben we als school een account op Facebook en Instagram. Deze media
gebruiken wij niet als extra communicatiekanaal: van belangrijk nieuws wordt u
allereerst via de nieuwsbrief of e-mail op de hoogte gebracht. We verwachten daarom
ook van onze ‘volgers’ dat zij met vragen en opmerkingen ons ook allereerst via de
mail of telefonisch zullen benaderen. We gebruiken Facebook en Instagram vooral om
meer van ons te laten zien en om leuke momenten en aspecten van ons onderwijs
met belangstellenden uit onze omgeving te delen. We vinden het gezellig als u ons
volgt, maar scheppen geen verwachtingen.
Oudergeleding MR is op zoek naar vers bloed voor volgend schooljaar
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de
school betrokken zijn. In het primair onderwijs zijn dit vertegenwoordigers van ouders
en personeel. De MR van OBS De Weiert bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en
drie leerkrachten (personeelsgeleding). De oudergeleding vertegenwoordigt dus de
ouders van onze school. Per schooljaar wordt er zo’n 6-8 keer vergaderd waarbij vaak
ook de schoolleider (Martine) aanwezig is. Het beleid van de school wordt bepaald
door het bovenschools bestuur (OPO) en de schoolleiding. De MR streeft ernaar om
een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op
OBS De Weiert.
Heb je interesse om als ouder lid te worden van de MR en actief mee te denken en te
praten over het schoolbeleid? Neem dan vóór 1 maart a.s. contact met ons op!
Ook als je eerst wat meer informatie wilt, zijn we van harte bereid een en ander toe te
lichten.
Uiteraard kun je de MR ook altijd benaderen voor andere vragen,
tips en/of suggesties.

De contactgegevens vind je op de website van onze school onder het kopje
Ouders => Medezeggenschapsraad.
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RECEPT HACHEE
zoals mijn moeder het maakte
Ingredienten 4 personen
* 5 uien
* 50 gr. boter
* 600 gram hacheevlees
* zout, peper
* 2 el. Bloem
* 1 runderbouillonblokje
* 1/2 liter water
* 2 el. azijn
* 1 tl. buine suiker of 1 el appelstroop
* 2 laurierblaadjes
* 4 kruidnagels
Pel de uien en snijd ze in ringen
Smelt de boter in een braadpan en braad het vlees onder voortdurend roeren aan.
Voeg na 2 minuten de uien toe.
Breng het vlees en ien op smaak met peper en zout.
Bestuif het met bloem en roer het goed door elkaar.
Verkruimel het bouillonblokje boven het vlees en voeg ca. 1/2 warm water toe.
Het vlees moet net onder staan.
Voeg azijn, suike of stroop, laurierblaadjes en kruitnagels toe.
Breng het geheel langzaam aan de kook.
Zet de deksel schuin op de pan zodat er een klein kiertje open staat.
Sudder de hachee in ca. 3 uur gaar op een zeer laag vuur of sudderplaatje.
Proef de jus en breng de hachee nog op smaak met zout en peper.
Serveer de hachee met gekookte aardappels of rijst. Eet smakelijk.
Hettie Klein
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SNEEUW- EN IJSPRET
Voor heel veel mensen was de sneeuwval en de vorst deze maand een heerlijk
gebeuren. Hierbij een impressie van de pracht van sneeuw en de ijspret. En, hoewel
wintersport in verre oorden nu niet mogelijk was, kon je in eigen tuin, in de zon, toch
wel een beetje après-skiën.
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Foto’s: Jan Kees Krediet en Hettie Klein
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RARA WAT IS DIT?
Nog even het voorwerp van januari. Helaas heeft
niemand hierop gereageerd. Misschien is het wel zo
mysterieus dat het altijd wel een raadsel zal blijven.
Maar als u toch weet wat dit is, mail ons dan. We hopen
dat we toch nog achter kunnen komen, want eerlijk,
ik weet het ook niet.

En dan het nieuwe voorwerp. Waarschijnlijk hebben velen dit al wel gezien.
Maar weet u ook wat het is? En waar heeft u dit voorwerp gezien? Het is ca 7 cm lang
en 1 cm op het breedste punt. Ik hoop dat er iemand is die ons niet alleen kan
vertellen wat het voorwerp, maar ook de uitleg kan geven hoe het werkt,

Bert van der Lit
(eigen foto’s)
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SPORTPARK ODOORN
U zult zich waarschijnlijk wel afvragen, wat gebeurt er eigenlijk rond het nieuwe of
oude sportpark Odoorn? Vorig zomer gaf dit op zijn minst enige reuring en nu horen
we er niets meer van! Dat was ook onze indruk, maar gelukkig is er na enig zoeken en
met de benodigde medewerking van sommige betrokkenen wel enige informatie te
vinden. De gemeente Borger Odoorn communiceert niet echt actief, ik kreeg het
persbericht van juli 2020 vandaag (opnieuw) toegestuurd, maar dan wel de definitieve
versie! In dit persbericht werd een locatie-onderzoek aangekondigd. Begin dit jaar
kreeg ik van Henk Gortmaker, een van de leden van de app-groep van bezorgde
dorpsgenoten, het bericht dat hij door de gemeente was benaderd om zitting te nemen
in een klankbordgroep. Deze moet dit onderzoek (door een extern bureau) begeleiden.
Formeel was hij op persoonlijke titel benaderd en dat gold ook voor een deel van de
andere leden van deze groep. Tot deze groep behoren ook vertegenwoordigers van
HOC, (de voorzitter) en TC OKKO in de persoon van Peter Seegers. Daarnaast een
tweetal leden dat min of meer via Dorpsbelangen door de gemeente is aangetrokken,
maar dat nadrukkelijk niet namens Dorpsbelangen optreedt. Het gaat dan om de heren
Henk Schippers en Kees Drijfholt. Omdat het hier om een sportpark voor de hele
noordwestelijke hoek van de gemeente gaat (dus inclusief de dorpen Exloo, Valthe,
Klijndijk en Odoornerveen) zijn ook de tennisclub van Valthe en de voetbalclub Valther
Boys bij het proces betrokken. De tennisclub heeft input geleverd, de voetbalclub is om
voor mij onduidelijke redenen na de eerste sessie van het overleg afgehaakt. Het valt
op dat ODO, ook een van de “bewoners” van het bestaande sportpark, niet in het
verhaal voorkomt. Ik heb geen idee waarom dat zo is.
Ondanks het feit dat er op dit moment nog geen voldragen rapport van het externe
bureau op tafel ligt (in maart volgt nog een vergadering van het bureau, een kernteam
vanuit de gemeente en de klankbordgroep), leek mij dit wel een moment om er wel al
iets van op te schrijven. Volgens een betrokken (top)ambtenaar van de gemeente is er
niets geheims aan de advisering tot dusver of aan de gang van zaken, dus dat scheelt.
Aan de hand van de inhoudelijke standpunten van diverse partijen gaat het bureau een
advies aan burgemeester en wethouders opstellen, waarbij ze kort gezegd, een viertal
mogelijke locaties nader onder de loep nemen. De opdracht aan het bureau is dat het
gemeentebestuur straks in elk geval iets te kiezen heeft. Naast het tweetal bekende
locaties, het huidige sportpark (met wellicht aanpassingen of mogelijke uitbreidingen
en ander ontsluitingen) en een nieuw sportpark aan de Dennenweg, is nog een tweetal
locaties in beeld gebracht. In een eerdere verkenning van het bureau was overigens
een 9-tal locaties in beeld, één daarvan was de “sloop” van het SIVO bos, de variant
Dennenweg West. Deze variant is inmiddels gesneuveld, ik was persoonlijk ook geen
voorstander.
Het tweetal uiteindelijk toegevoegde locaties betreft een locatie ten noordwesten van
de Exloërweg, net voorbij het ietwat rommelige terreintje rond het schuurtje aldaar en
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een terrein ten noordwesten van de begraafplaats, aan de rechterkant van de
Schaapstreek. Van deze 4 locaties heeft het bureau de voor- en nadelen op een rij
gezet. Daarbij ging het onder meer om de landschappelijke waarde, de mogelijke
archeologische waarde, de ontsluiting en de parkeermogelijkheden, de
toekomstwaarde (mogelijke uitbreiding), het imago voor de gemeente (Cittaslow), de
mate van overlast voor aanwonenden, draagvlak, de termijn waarop het gerealiseerd
kan worden, het financiële aspect en misschien vergeet ik er nog wel een paar.
De leden van de klankbordgroep hebben unaniem geadviseerd om alleen de
variant(en) op de huidige locatie aan de Hammeersweg verder te onderzoeken.
Een van de leden gaf aan dat hij het van belang vond dat de klankbordgroep-leden
uit Odoorn vanuit verschillende visies en afwegingen tot dezelfde voorkeurlocatie zijn
gekomen. Ze hebben daarvoor vrijwel dezelfde, maar af en toe ook variërende,
argumenten. De grootste gemene deler is de aantasting van het landschap, zoals de
openheid en het recreatieve belang daarvan, ook voor ons als bewoners. In de
huidige Corona tijd is dat wel gebleken! Voor de oostkant van ons dorp geldt dit, zo
mogelijk nog in sterkere mate, maar het geldt absoluut voor alle genoemde varianten
(behalve de huidige locatie). Sommige deelnemers hebben specifieke argumenten.
HOC wil vooral snelheid in het proces en voorziet dat het gebrek aan draagvlak tot
ellenlange procedures gaat leiden. Bovendien wil men eigenlijk graag op de huidige
locatie blijven. Voor OKKO is vooral van belang dat men enige jaren geleden
eigenaar is geworden van de ondergrond van hun complex op de huidige locatie en
dat men ook verder helemaal niet weg wil. Verder willen beide clubs graag
gezamenlijk gebouwen benutten. Er is door anderen aangevoerd dat de natuur- en
landschapsontwikkelingen zich de laatste tientallen jaren aan de oostkant van het
dorp heeft afgespeeld en de meer grootschalige bedrijfsmatige en of agrarische
ontwikkelingen aan de westkant. Daarbij moet nogmaals worden opgemerkt dat de
leden van de klantbordgroep geen derde of vierde locatie hebben willen aanwijzen
naast de twee oorspronkelijk door de gemeente en het bureau aangedragen
locaties. Het financiële aspect is ook nog aangevoerd. In de afweging tussen
nieuwbouw en renovatie kan dat een niet onbelangrijke factor zijn.

Ik heb u niet uitputtend op de hoogte kunnen brengen van de inhoudelijke
afwegingen, maar het leek mij wel goed u enigszins op de hoogte brengen van de
huidige stand van zaken. Zoals gezegd, in maart is er weer overleg, de woordvoerder
van de gemeente heeft toegezegd dat de gemeente dan ook met mededelingen komt
en dat de rapportages dan openbaar zullen worden gemaakt. We mogen aannemen
dat dit niet het geval zal zijn voordat het college van burgemeester en wethouders
een standpunt heeft ingenomen. Dat zal moeten resulteren in een voorstel aan de
gemeenteraad en dan is uiteraard ook de burgerij weer aan zet. We blijven het
volgen!
Theo Zondag
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NOG IEN BOEK
De olde vrouw is fier op de kleinkinder. Aj met heur an de praot komt dan giet het al
hiel gauw over die prachtkinder. Liever as die kan ze zuch niet veurstellen.
En intelligent natuurlijk. Wiezer kinder bint er op dizze wereld niet. En ze pocht al
hielemaol over heur oldste kleinzeun. “Hij zit op de universiteit”. Ze wet niet precies of
e het goed dut, maor volgens heur kan dat niet aans, want ze zeg met de börst
veuroet: “Hij mot nog ien boek en dan is e dokter”. Ze zakt verder underoet in de grote
stoel. Ze filosofeert op dizze oetspraok deur. “Nog ien boek en dan pas mag e mensen
beter maken. Dan pas hef e kennis genog”. Ze giet iniens rechtop zitten en kek mij
striedbaor an. “Dat mussen meer mensen doen,” zeg ze, “de boeken oetlezen en dan
pas roepen daj argens verstaand van hebt.
In dizze tied liekt het wal of het hiele laand vol met kennis zit. Elk en ien kreg op de
tilleviezie ok de kaans um niet allent zien of heur miening te geven, maor wordt
riegelmaotig as een allesweter prissenteerd. Sommigen geleuf ik ok wal, maor bij veul
van die mensen betwiefel ik of ze het leste boek wal lezen hebt. Het leste boek ?
Ik geleuf soms, dat ze de helft nog niet lezen hebt. Je laot je schoenen toch ok niet
repareren deur een timmerman, die zeg dat e de studie nog niet of hef, maor al een
hiel end komt. En gaoj oen koezen trekken laoten deur een bankwarker, die zuch an ’t
umschoelen is veur tandarts ?” Ze komt vernienig oet de stoel en begunt met kleine
vinnige passies deur de kaomer te lopen. Ik wil wat zeggen, maor ze lat mij niet an ’t
woord. “Het bevalt mij goed in dit hoes. De verzörging is geweldig. Ze hebt het
allemaol in de vingers. En as ze wat niet weten, dan duren ze dat ook toe te geven.
Dat komt umdat ze talent hebt, maor veural umdat ze serieus de kennis studeerd
hebt”. Ze stek heur vinger bezwerend op. “Heul veul geven een miening, maor bint op
hun manier ok al direct deskundig. Koekebakkers bint het, dat is mien miening.
Ik duur niet te zeggen dat dat ook zo is. Daorveur moek nog een paor boeken lezen”.
Ze kek me een beetie jolig an. “Wel wet kom ik daor nog een keer achter. Misschien
ben ik een toekomstige deskundige. Niks is zeker”. En dan met een schaterlach:
“Het ienige dat zeker is, dat ik over een aantal jaoren der niet meer ben. Maor dat
boek heb ik nog lang niet oet.!!” Met die grote kennis heb ik ofscheid van heur
neumen. Ik vuul mij nou veul wiezer en weet nou ook, dak nog een paor boeken lezen
moet….!

Wil Eefting
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GROEPSAPP VOOR KATTENBEZITTERS
We kregen in de brievenbus een flyer met “vermiste rode kater”.
(Deze is gelukkig inmiddels weer terecht.)
Dit bracht me op het idee om in het dorpskrantje eens door te geven dat we in
de Bloemenbuurt een begin gemaakt hebben met een groepsapp voor kattenbezitters.
Een paar maanden geleden liep een kat met ons mee tijdens ons avondrondje.
Wat we ook probeerden, we konden onze wandeling niet vervolgen zonder dat het
beestje met ons meeliep. Uiteindelijk was ze blijkbaar toch te ver weggelopen uit haar
vertrouwde omgeving. En liep poes niet meer zo vlot achter ons aan richting het
startpunt waar we haar hadden aangetroffen. Na enig speurwerk (niet zo moeilijk in
ons dorp) kwamen we erachter wie de eigenaar was van deze lieve poes.
Ze liepen meteen met ons mee en vonden poes Puck al snel terug.
We hadden niet van elkaar in de gaten dat we zo dichtbij elkaar wonen. En kwamen
eigenlijk samen op het idee dat een groepsapp voor kattenbezitters misschien wel
handig zou zijn. Vooral voor bezitters van katten die nogal eens 1 of 2 dagen op stap
gaan. En zoiets is natuurlijk niet bedoeld voor de WABO groepsapp.
Vandaar bij deze een oproep aan alle kattenbezitters en/of kattenliefhebbers:
Wie graag toegevoegd zou willen worden aan deze groepsapp, stuur even een
berichtje naar 06 10639835 en de aanwezige kattenliefhebbers heten je van harte
welkom!
Vriendelijke groet,
Reineth Dalen Gilhuys
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BESTE LEZER,
Maandag 25 januari om 10:00 uur opende onze
vernieuwde supermarkt haar deuren.
Dat moment konden we gezien de huidige maatregelen
niet uitgebreid vieren. Wel ben je van harte welkom om in
de daaropvolgende weken een kijkje te komen nemen.
Graag bedanken we het bouwteam voor hun geweldige
werk. En ons eigen team, want dankzij hun inzet ziet de
vernieuwde winkel er geweldig uit.
Wil je niet met lege handen komen? Dan maak je ons blij met een donatie voor Villa
Joep, onder vermelding van Florian Schippers (Florian Schippers* | Villa Joep).
De stichting zamelt geld in voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker,
een doel dat ons na aan het hart ligt.
Wat?
Wanneer?
Waar?

Opening Coop Schippers Odoorn
Vanaf maandag 25 januari 10:00 uur
Exloerweg 11, Odoorn

Met vriendelijke groet,
Jeroen, Maaike en Phileine Schippers
& Team Coop Schippers Odoorn

Schippers supermarkt BV
Exloerweg 11
7873BW Odoorn
T 0591 512293
www.supermarktodoorn.nl
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80 jaar
Met een schok wordt ze wakker door een onverwacht geluid. Het duurt even voordat
ze het kan thuisbrengen. Het was een deur die dichtklapte, zoals wel gebeurt als er
ramen of deuren tegen elkaar open staan en er sterke trek ontstaat. Waarschijnlijk bij
de buren. Het plotselinge wakker worden heeft als effect dat ze direct weet: ik ben
jarig vandaag. Ze is 80 geworden. Nog even blijft ze liggen, het dekbed stevig om
haar heen en laat de nieuwe dag binnenkomen. Dan staat ze op, trekt snel wat
gemakkelijke kleren aan – zich mooi maken doet ze later wel – en eet een boterham.
Vervolgens gaat ze bakken. Bij een verjaardag hoort nu eenmaal taart en appeltaart
is snel en gemakkelijk te maken. Gisteravond heeft ze het deeg al gekneed en, goed
verpakt, koel weggezet. Nu nog even de appels schillen en in een mum van tijd heeft
ze vier prachtige taarten klaar en in de oven gezet. Ze heeft bedacht dat een toef
slagroom erop eigenlijk wel erg lekker is en loopt snel nog even naar de buurtsuper
om een paar spuitbussen room te halen. De voordeur laat ze op een kier staan, dan
kan de ovenwarmte wat ontsnappen.
Als ze terug komt, is haar oudste dochter er; in alle staten. “Mam, waar kom je
vandaan, wat is er gebeurd? Er was hier een man in huis en die rende naar buiten
toen ik binnenkwam. De voordeur stond open en jij was in geen velden of wegen te
bekennen. Ik dacht dat er iets vreselijks was gebeurd.” “Rustig maar, er is niets aan
de hand, ik deed even een boodschap en de deur heb ik bewust open laten staan.
Zo te zien is er geen dief aan de slag geweest. Wil je koffie?” Ze kijkt naar haar
hoofdschuddende dochter, die uitroept dat ze haar eigenlijk niet meer alleen kan
laten: de oven aan, de voordeur open, een vreemde man in huis, er had van alles
kunnen gebeuren. Terwijl ze bezig is met de koffie, realiseert ze zich dat haar
kinderen haar steeds meer als hulpbehoevend gaan beschouwen. Misschien wel
logisch, maar toch nog niet echt nodig. Haar andere dochter, de jongste en
accountant, had laatst voorgesteld om al haar financiële zaken te gaan behartigen.
Hoewel ze het prettig vindt dat ze wat assistentie krijgt bij de belastingopgave, is het
nou niet direct nodig om alles uit handen te geven. En haar zoon, de middelste van
de drie, twijfelt kennelijk aan haar capaciteiten om zich in een redelijke
verjaardag outfit te steken. “We gaan gezellig samen een mooie jurk voor je kopen,
mam”, had hij een tijdje geleden gezegd. “Voor je tachtigste verjaardag, dat moet
een speciale jurk worden.” Ze had inwendig moeten lachen. Dat had hij nog nooit
gedaan, met haar kleren kopen en erg modebewust is hij ook nooit geweest. Maar
zonder commentaar was ze braaf met hem meegegaan en ze hadden een mooie
jurk gekocht in de winkel waar ze vrijwel altijd haar kleren koopt, omdat ze haar daar
goed adviseren. En nu haar oudste, die loopt te puffen en te blazen dat ze zich zo
onverantwoord gedraagt. Maar goed, misschien is dit beter dan kinderen die niet
bezorgd zijn en zich niets aantrekken van het lot van hun ouders, zoals bij een aantal
mensen die ze kent.
Ze knikt haar oudste vriendelijk toe en zegt sussend dat er allemaal aardige mensen
om haar heen wonen, die wel een oogje in het zeil houden. Ze drinken hun koffie op
en gaan aan de slag met de voorbereidingen voor het feest. Haar kinderen hebben
er op gestaan dat ze de verjaardag buiten de deur zou vieren. “Dat scheelt je een
boel rompslomp, mam”.
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Uiteindelijk was ze ermee akkoord gegaan, onder de voorwaarde dat zíj dan de
locatie zou bepalen en ook dat ze die locatie geheim zou houden. Ze had namelijk
een lumineus idee gekregen, maar was er niet zeker van dat dit idee de
goedkeuring van haar kinderen zou krijgen. En ze had erop gestaan de catering
voor een deel zelf te doen, met name de kleine hapjes. Dat had ze altijd gedaan en
ze vindt het nog steeds leuk om te doen. Wel is ze erg blij met de hulp die haar
oudste aanbood toen ze de ideeën doorspraken. Haar oudste, die nu zeer
geconcentreerd een schaal aan het opmaken is, en die daarbij wat ongelukkig en
eenzaam lijkt. Ze is de enige van de drie die geen vaste relatie heeft. Ze vermoedt
dat haar dochter lesbisch is, maar daar nog steeds niet voor durft uit te komen,
ondanks de vele ingangen die ze haar heeft gegeven. Zelf heeft ze er geen moeite
mee, maar misschien is het kwaad geschied door Harm, haar overleden man, die
zijn afkeuring op dat vlak niet onder stoelen of banken stak. Misschien moet ze dat
maar eens expliciet aan de orde stellen.
Maar niet vandaag. Vandaag is een dag voor gezelligheid, voor feestelijkheden, niet
voor al te diepe emoties. Ze pakt de appeltaarten in, zet flessen drank in kratjes en
trekt wat vershoudfolie over de mooi opgemaakte schalen. “Bedankt lieverd, dat je
me geholpen hebt; nu ga ik even onder de douche en mijn mooie kleren
aantrekken”. Als ze een tijdje later, helemaal opgetut en met een lekker geurtje op,
haar slaapkamer uitkomt, schalt een vrolijk “lang zal ze leven haar tegemoet”. Alle
kinderen en haar drie kleinkinderen zijn inmiddels gearriveerd en zingen haar toe en
feliciteren haar uitbundig. Tachtig worden spreekt tot de verbeelding van de jongere
generaties. Dan gaan ze op weg, naar de geheim gehouden locatie. Met de taarten,
de drank en de hapjes. Ze komen aan bij Huize Ketelaar, waar ze drie maal per
week assistentie verleent in de keuken. Een groot spandoek prijkt boven de
voordeur. In de deuropening de man die ’s morgens nog uit haar huis vluchtte.
Achter hem de hele bonte groep, die ze inmiddels bijna als haar familie is gaan
beschouwen: Proficiat Jantje met je tachtigste verjaardag
De daklozen van de Ketelaar.
__________________________________________________________________
BIBLIOTHEEKNIEUWS FEBRUARI 2021
Boekenpakketjes bij de bibliotheek
De Bibliotheek is nog in ieder geval tot en met
2 maart gesloten. U kunt wel boeken inleveren en
gereserveerde boeken ophalen. Niet zo handig met
de computer of geen echte titelwensen? Haal dan een boekenpakketje bij de
bibliotheek. Een pakketje bestaat uit 4 boeken, van het genre Spannend,
Romantisch of Literatuur. U kunt ook een pakketje met groot letter boeken lenen.
Zelf mee te nemen: een tas om de boeken in te doen en de bibliotheekpas.
Afhaal- en inleverpunt van 14.00-16.00 uur op woensdag en vrijdag.
Wij voorzien u graag van een stapeltje boeken!
www.bibliotheekodoorn.nl
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

IJspret in de Rusken 2016
Op 12 januari veranderde het hele noorden in een ijsbaan.
Scholen waren dicht en het schaatsen gebeurde niet op het Schoonmeer maar
gewoon voor de deur op straat.
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