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29e jaargang no. 5 

Januari 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 29 januari  10.30 uur  Voorganger Helene Westerik, Paasbergen 
 
Zondag 5 februari   15.00 uur  Bijeenkomst rondom Elvis  
      (m.m.v. Albert Hoekstra) 
 
Zondag 12 februari  10 00 uur Helene Westerik 
 
Zondag 19 februari    GEEN DIENST 
 
Zondag 26 februari    GEEN DIENST 
 
 
DORPSAGENDA 
Zaterdag 11 februari 20.00 uur  SOKC, Popkoor Happy Sound, kerk  
Maandag 13 februari 19.45 uur  Vrouwen van nu, jaarvergadering, Boshof 
Donderdag 16 februari  20.00 uur Dorpsbelangen, jaarvergadering, Boshof 
Vrijdag 19 februari  14.00 uur  Activiteiten 55+, jaarvergadering, Boshof 
      met optreden van Bert de Magicman 
Woensdag 22 februari 19.30 uur Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
Afgelopen jaar scheen het warmste jaar ooit gemeten te zijn. Dat moet ook anders 
kunnen heeft de natuur ongetwijfeld gedacht, want 2017 is vooralsnog vrij koud  
begonnen. Samen met de nodige neerslag zorgt dat niet alleen voor gladde wegen, 
maar ook erg mooie plaatjes. Vooral op social media kwamen de mooiste foto’s  
voorbij van onze doorgaans al prachtige omgeving.  
 
Ik ben benieuwd of deze temperaturen nog zullen doorzetten. Want hoewel er  
afgelopen weekend eindelijk weer eens kon worden geschaatst op onze eigen  
ijsbaan, zal het toch nog een tijdje aardig moeten doorvriezen wil er weer een  
Elfstedenkoorts losbreken. De vraagt blijft natuurlijk of we naast een officiële  
griepepidemie in ons land nog  zitten te wachten op een extra landelijke epidemie? 
 
2017 is alweer bijna 4 weken oud, wellicht te laat om u nog een fijn nieuwjaar te  
wensen. Volgens goed gebruik dient men dat te doen voor Drie Koningen of uiterlijk 
15 januari. Maar omdat het voor ons de eerste keer is dat we u in het nieuwe jaar 
aanspreken, willen wij u namens de redactie alsnog een heel goed 2017 toewensen! 
 
Harald Fluks 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 25 februari 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 februari 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 
 
Geboren: 29 december, Casper Floris, zoon van Marnix en Joanne Jager. 
 
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 
 
Stukje stress 
 
Ik moet iets doen en dat iets moet voor een bepaalde datum af zijn. Net als tijdens  
mijn schooltijd, stel ik het uit. 
 
Had ik op de middelbare school een proefwerk dan leerde ik pas op het allerlaatste 
moment. Waardoor wel de stress opliep maar het hoofd lange tijd leeg bleef. Na de 
middelbare school ging ik een vervolgopleiding doen. Inmiddels woonde ik op mezelf 
en waar mijn ouders me eerder nog wel eens aanspoorden was er nu niemand meer 
die mij aan het werk zette.  
 
Bij een tentamen wachtte ik vaak met leren tot de dag voor het tentamen. Op die dag 
keek ik dan eerst langdurig televisie, ging ik koffiedrinken, belde ik een vriendin, ging  
ik uiteindelijk stofzuigen, dweilen, boodschappen doen, maakte ik wat te eten, zette ik 
een kopje thee en blies ik daartussendoor nog een rol boterhamzakjes kapot vanwege 
de hyperventilatie. Pas ’s avonds begon ik dan te leren waardoor er niets anders op  
zat dan tot diep in de nacht door te gaan. Gebroken zat ik dan de volgende dag aan 
het tentamen. En hoewel ik mezelf erom vervloekte bleef ik het zo doen. 
 
Inmiddels ligt mijn schooltijd ver achter me maar soms heb ik weer een opdracht die ik 
voor een bepaalde datum af moet maken. En net als vroeger doe ik niets. Terwijl de 
datum langzaam nadert maak ik schoon, doe ik nutteloze spelletjes, bak ik een taart  
en maak ik het kippenhok schoon. Ondertussen slik ik een zware pijnstiller tegen de 
opkomende hoofdpijn en uiteindelijk, als uitstel 
echt niet meer mogelijk is, ga ik er toch maar 
even voor zitten. 
 
Zo. 
 
Klaar. 
 
Bianca 
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OUD EN NIEUW BIJ DE KERK 
 
Altijd geeft oudejaarsdag toch weer een speciaal gevoel. De oliebollen verschijnen 
overal. Overal in het dorp hoor je het knallen van de carbidbussen. De jeugd loopt 
over straat en wil zo snel mogelijk van hun vuurwerk af. Je kunt er van houden of 
niet, maar speciaal is het wel. Zo ook als het moment nadert, de klok bijna 12 uur 
slaat en het nieuwe jaar voor de deur staat.  
Ieder jaar werd dit al gevierd bij de kerk als de klokken voor het nieuwe jaar geluid 
werden. De koster moest ook in vroeger dagen al naar de kerk en luidde de klok om 
het nieuwe jaar te verwelkomen. Het was dan gebruik om de koster te assisteren 
onder het genot van een borrel.  
Dit jaar heeft dorpsbelangen geprobeerd deze traditie te herstellen. En met succes! 
Met een drankje, muziek en vuurkorven tegen de kou kon een ieder elkaar een  
gelukkig Nieuwjaar wensen. Er werd veel gehoor aan gegeven. Het was een erg  
gezellig samenzijn aan de voet van onze mooie kerk. Het was een komen en gaan 
van veel Oringers. Velen trotseerden de kou en wensten elkaar een gezond en  
gelukkig 2017. Ik hoop dat de traditie blijft. Zo hoeft er niemand om 12 uur alleen te 
zitten.  
Het geeft oud en nieuw een speciaal gevoel. 
 
Allemaal de beste wensen voor 2017!! 
 
Bert van der Lit  
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NIJJAARSKLOK 
 
Tijdens de jaarwisseling was er dit jaar meer volk dan we andere jaren gewend waren. 
Dankzij een actie van Dorpsbelangen waren veel feestgangers op het (parkeer)plein 
voor de kerk. (Het duurde ook iets langer en de klok was, het vuurwerk niet  
meegerekend, niet het enige geluid ). 
 
Het klokluiden tijdens de jaarwisseling gebeurt al vele jaren. Mijn gedachten gaan  
hiermee meer dan 50 jaar terug. Het ging toen een beetje anders. 
In mijn herinnering gingen we thuis eerst ons vuurwerk afsteken, waarna de sleutel 
werd gehaald bij de toenmalige koster van de kerk. Deze ging mee om de klok op  
gang te brengen. Er moest toen nog aan het klokkentouw worden getrokken.  
Dezelfde koster moest zo nu en dan ingrijpen als we een beetje te enthousiast aan  
de klok hingen, waardoor deze een onregelmatig gelui(d) gaf. We waren nooit met  
veel mensen. Meestal een paar knapen van een jaar of 12 tot 18. Veel volwassenen 
herinner ik me niet. De jongsten mochten bij de gratie van de ouderen ook wel een 
keer trekken. Ach ja, die moesten het natuurlijk ook leren. In die tijd waren we in totaal 
met niet meer dan een man of 5. Zo hebben we het jaren volgehouden, waarbij we in 
het dorp elk jaar weer probeerden om meer mensen bij de kerk te krijgen. Persoonlijk 
heb ik in al die jaren één keer gemist, omdat ik toen mijn dienstplicht vervulde. 
 
Toen Roelof Arends koster werd, was die om 12 uur bij de kerk om het nieuwe jaar in 
te luiden. In die periode kwamen steeds meer Oringers, al dan niet met de borrel en 
glaasjes, om tijdens het luiden elkaar het “nijjaor of te winnen”. Ook Willem Eerenstein 
heeft jarenlang de taak op zich genomen om de klok in gang te trekken. De aanwezige 
Oringers zorgden er wel voor dat deze in beweging bleef. 
In die periode begon hotel “de Oringer marke” met arrangementen voor een verblijf 
tijdens de jaarwisseling. Natuurlijk werd daar een feestje gevierd. De feestvierders  
komen naar buiten om te kijken wat er bij de toren gebeurt. Er worden handen geschud 
en informatie uitgewisseld over deze traditie.  
 
Toen we nog aan het touw hingen, werd regelmatig ook door de hotelgasten mee  
gedaan. Altijd werd goed gewaarschuwd dat, na de “trek”, het touw moet worden  
losgelaten omdat je anders mee omhooggetrokken wordt. Een dame in een vrolijk 
feestjurkje kwam ook even met ons proosten op het nieuwe jaar.  
De onvermijdelijk vraag werd gesteld: “Mag ik ook effe trekke”? Natuurlijk mocht  
ze trekken, met de waarschuwing wat ik net uitlegde. Je kunt wel raden wat er  
gebeurde……! We konden, als stoere kerels betaamd, net behoeden dat ze niet tegen 
het plafond zou knallen. 
 
De tijd van het trekken is geweest. Er is nu een knop om de klok aan de praat te  
krijgen. De nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt wel melancholiek.  
Dick Schulding is inmiddels ook al weer veel jaren de man die als eerste bij de kerk  
is om het jaar uit- en in te luiden. Rika is er vaak bij, maar het komt ook voor dat Dick 
haar pas na een half uur de nieuwjaarszoen kan geven. 
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Al met al een mooi evenementje dat we eigenlijk in stand moeten houden.  
Het initiatief om een feestje te bouwen bij de kerk is mooi, maar de klok moet wel 
luiden. De jongere generatie moet dat nu maar verder doen. Ik geef graag het 
“traditiestokje” door. Ik zal er zijn, maar niet meer in de eerste minuten. 
 
Wil Eefting 
___________________________________________________________________ 
 
TONEELGROEP DE HEIDEBLOEM SPEELT ‘BOER ZOEKT SLIP.....’ 
 
Het is bijna zover,  
vergeten jullie niet om 
kaarten te halen. 
 
Wij spelen 3, 4, 10 en 11 
februari in de Boshof en  
vinden het geweldig als 
jullie weer komen kijken. 
 
Dus snel naar de Boshof,  
de kaarten kosten € 9,50 
per stuk, dit is inclusief 
koffie/thee en caké. 
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LICHTJESAVOND 
 
Zondag 18 December had Uitvaartvereniging Odoorn e.o de lichtjeswandeling weer  
georganiseerd. 
Bestuur en vrijwilligers hadden de paden verlicht met waxinelichtjes en vuurkorven. 
De wandeling begon om 18.00 uur en eindigde om ongeveer 20.00.uur. 
 
Bij het Gedenkteken stond en tafel,hier kon je een kaarsje aansteken ter  
nagedachtenis aan een dierbare. Ook bij de Aula was alles verlicht met vuurkorven 
en kregen de wandelaars een fakkel. Na de wandeling kon je in de Aula een kopje 
koffie of chocomelk drinken en luisteren naar gedichten van en voorgedragen door 
Marchinus Elting. 
 
Ook in de Gedenkboom werden lichtjes en kaartjes gehangen ter nagedachtenis aan 
een dierbare. Het groen waar de kransen mee versierd waren is aangeboden door 
Boerma Tuinaanleg uit Valthe. 
 
Bestuur Uitvaartvereniging Odoorn e.o. 
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UITSLAG PRIJSVRAAG “KEN UW DORP 2016” 
 
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden; de Kerstmarkt van 13 december 2016. zoals 
u van ons gewend bent, hadden we afgelopen keer ook weer onze welbekende  
Fotoquiz. Maar de opgaven bleken ditmaal toch wel erg moeilijk. En dat terwijl we niks 
anders dan tijdens de voorgaande jaren hebben gedaan; foto’s maken van bekende 
en minder bekende plekjes van ons dorp. In dit geval kunnen we het beste spreken 
van onbekende plekjes…  
 
Moeten wij het dan toch makkelijker voor u gaan maken? We hebben nog zo’n 10 
maanden om daar ons hoofd over te breken. Hoewel? U heeft ook nog 10 maanden 
de tijd om het dorp te gaan verkennen en alle details goed in u op te nemen. We willen 
in ieder geval weer een afspraak met u maken om rond die tijd bij ons langs te komen 
om een gooi te doen naar leuke prijzen. 
 
Want hoewel het moeilijk was, zijn er wel degelijk prijswinnaars uit de bus gerold. En 
alle prijswinnaars waren naast verbaasd, ook erg blij met de gewonnen prijzen. De 
oplossing van de puzzel is inmiddels (met excuses voor de vertraging) op onze  
website te zien. 
 
We hadden dit jaar zowel een gedeelde eerste prijs als een gedeelde derde prijs . En 
omdat je een jongen van de basisschool geen plezier doet met “grote mensen  
cadeaus” hebben we als redactie besloten om voor Raoul Eerenstein een prijs in te 
zetten waar hij wel wat aan heeft! 
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 De andere winnaar van de  
gedeelde eerste prijs was de  
familie Keidel. Zij ontvingen een 
waardebon beschikbaar gesteld 
door MK Objecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gedeelde 3e prijs ging naar 
de familie Gortmaker. Ook zij 
ontvingen een waardebon.  
Deze was beschikbaar gesteld 
door Bakkerij Joost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nogmaals een gedeelde 3e 
prijs, gewonnen door de familie 
Waindrich. De prijs, een  
standaard voor het bewaren 
van winterbanden werd  
beschikbaar gesteld door  
Autoservice Simon Hemmen. 
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WABO ODOORN 
 
Met elkaar waken over de veiligheid in ons mooie dorp 
 
Begin vorig jaar werd mijn aandacht gevestigd op een artikel in een landelijk dagblad, 
over de “WhatsApp Buurt Preventie”. Een zich snel uitbreidend burgerinitiatief met als 
doel de veiligheid m.b.t. de toenemende criminaliteit, te bevorderen. Dit sprak mij zeer 
aan. Ook in ons dorp komt met name de kleine criminaliteit steeds vaker voor.  
Je realiseert je dat het tijdperk “touwtje door de brievenbus” van Jan Terlouw, helaas 
voorbij is. Voorzichtig begon ik met een opzet voor Oud Odoorn. Al snel werd duidelijk 
dat, wil je het maximale effect bereiken, je dit moet doen in heel Odoorn. Een zo breed 
mogelijk draagvlak creëren. 
 
Contact werd gelegd met Dorpsbelangen en die reageerden direct enthousiast.  
Besloten werd de “WhatsApp Buurt Preventie Odoorn” kortweg de WABO op te zetten 
en onder de paraplu van Dorpsbelangen te hangen. 
De WABO sluit immers naadloos aan op haar doelstellingen, (inzet voor de belangen 
van het dorp en de dorpsgemeenschap). Vervolgens is een commissie met de  
uitvoering belast. 
 
Om het plan financieel mogelijk te maken hebben we ondertussen een aantal  
sponsoren weten te interesseren. De gemeente heeft ons haar medewerking  
toegezegd. Wijkagent Tom Ritsema is nauw bij de plannen betrokken.  
 
De commissie WABO is nu klaar met de voorbereidingen. Op 19 januari a.s. worden 
de wijk beheerders geïnstrueerd. Officieel gaan we van start tijdens de jaarvergadering 
van “Dorpsbelangen” op 16 februari 2017. 
 
Gelijktijdig met deze uitgave van “Oes Dörp” wordt een flyer met alle informatie,  
verspreid. Deelnemers kunnen zich opgeven door het invullen en opsturen van de 
aanmeld bon in de flyer of per e-mail.  
Ook staat alle informatie te lezen op de website van “Dorpsbelangen Odoorn” 
www.dorpsbelangenodoorn.nl, WABO commissielid Klaas Beuker. 
 
De commissieleden zijn: Wim Zweers, Roelof Eleveld, Jos Kor en Klaas Beuker. 
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RARA WAT IS DIT? 
 
Het leek ons leuk om u, de lezer van de dorpskrant, af en toe eens te testen op uw 
kennis van oude gebruiksvoorwerpen. Mocht u weten wat dit voorwerp is kunt u ons dit 
via de mail laten weten. In de volgende editie komt de onthulling van het voorwerp. 

 
Een hint….  
werd gebruikt in de zorg. 
 
Bert van der Lit 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
HALLO INWONERS VAN ODOORN 
 
Langs deze weg wil de volleybalvereniging OSR een ieder bedanken, die een steentje 
heeft bijgedragen aan de volleybalclub door middel van het afstaan van oude metalen 
en het kopen van oliebollen, appelflappen en kniepertjes.  
De Vereniging wenst daarnaast elke inwoner uiteraard de beste wensen voor 2017 en 
mocht je weer omhoog zitten met je oude metalen dan kan je ook in 2017 ons rustig 
weer benaderen voor een ophaalmoment, bel maar 549515 of mail naar 
fo@volleybalOSR.nl en we maken een afspraak.  
 
Het Bestuur OSR 
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CARBID SCHIETEN 
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HEJ’T AL HEURD (OF ZIEN) DAT … 
 
1.  ze bij Stevens aan de Valtherweg al een poosie een film vertoont waorbij 
 Oring vanoet de lucht te zien is? De film is maakt deur Garko van der Helm 
 vanoet een klein vliegtuugie en is geweldig mooi om te zien. 
 
2. een lid van de redactie de hiele kerstmarkt overleefd hef met behulp van  
 een pak melk? Dat stiet zölfs op een foto. De rest van de redactie bruukte  
 andersoortige overleving drankies. 
 
3. Theo en zien buurman Jan Cees het de leste tied 

met Agnes doet in de slaopkaomer? 
 
 
  

________________________________________________________________ 
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KARIN KOUDENBURG KERAMIEK 
 
Op een druilerige donderdagochtend net na oud en nieuw had ik afgesproken met 
Karin om haar te interviewen. Ik liep het pad op naar haar atelier waar ik al een vijftal 
dames geconcentreerd aan het werk zag. Oeps, ik was te vroeg. Desalniettemin  
nodigde Karin me hartelijk uit binnen te komen.  
 
Voor mij een mooie gelegenheid om eens te zien wat een cursus keramiek nu  
eigenlijk inhoudt. De sfeer was geconcentreerd, maar zeker gezellig en hartelijk.  
Ik nam plaats op een krukje en zag van dichtbij hoe de klei in allerlei vormen gekneed 
werd. Ik kon me toen al gelijk voorstellen hoe rustgevend dit kan werken. Terwijl de 
cursisten druk bezig waren liep Karin rond en gaf de nodige tips en antwoorden op  
de vragen. Ik merkte al snel dat hier iemand les gaf die heel goed weet waar ze mee 
bezig is. Kortom ik begreep direct dat dit gewoon erg leuk is om te doen.  

 
Maar even terug  
waarvoor ik kwam.  
De dames waren klaar, 
de boel opgeruimd en 
Karin kwam er bij zitten 
voor het interview.  
 
Na de huishoudschool 
heeft Karin 3 jaar in een 
slagerij gewerkt en in  
deze periode volgde ze 
twee jaar lang de  
slagersvakschool.  
In die tijd deed ze mee 

aan slagerij vak wedstrijden in Utrecht. En niet onverdienstelijk! Ze werd daar  
kampioen in salades maken, de salade zelf en de opmaak werden hier beoordeeld.  
Na deze periode is Karin nog een aantal jaren werkzaam geweest in de slagerij en de 
brood afdeling van de supermarkt in Odoorn.  
 
Op een gegeven moment werd haar interesse gewekt door een boek over boetseren. 
Ze is toen in de leer geweest bij Miny van Enkevort. Haar enthousiasme groeide en 
groeide. Al snel kwam de eerste draaischijf in haar bezit gevolgd door een oven.  
 
Karin vindt haar inspiratie en rust als ze draait en met klei werkt. Even helemaal  
geconcentreerd en alleen met de klei bezig. Haar gedrevenheid werkte als een spons. 
Ze nam alles op en ze ging de keramiek opleiding volgen in Gouda, die drie jaar  
duurde. Voor ze aan de opleiding begon gaf Karin al workshops voor kinderen. Na de 
opleiding werd dit al snel uitgebreid met lessen voor volwassenen. Dat neemt niet weg 
dat ze tot op de dag van vandaag de workshops ook nog geeft. Wat is begonnen op 
een zolderkamer is nu al uitgegroeid tot en zeer professioneel atelier. “Het leuke van 
klei is dat je er alle vormen mee kunt maken, je verlegd steeds je lat.  
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Het zoeken naar de uitdaging en daarna zeker de 
voldoening als het gelukt is.” Zo bekijkt Karin het 
werken met klei. 
Op mijn vraag wat haar nu zo motiveert komt  
direct het antwoord. “Het motiveert heel erg om 
anderen het vak te leren. Ik leer ook veel van  
cursisten. Het gaat om het totaal pakketje, de 
creativiteit, de gezelligheid en de uitdaging.”  
 
Ook was ik nieuwsgierig naar wat Karin één van 

de leukste dingen vindt. Er verschijnt direct een brede glimlach op haar gezicht.  
Duidelijk met veel plezier zegt ze: “Raku stoken”. 
Dit is een speciaal procedé waarbij de kleiwerkstukken buiten in een hout gestookte 
oven gebakken worden. Het atelier staat dan vol met werkstukken van cursisten om 
op deze speciale manier gestookt te worden. De cursisten kijken hier naar uit.  
Het is de kroon op het seizoen, wat exclusief voor de cursisten wordt georganiseerd. 
 
Karin ontwikkeld zich steeds verder en maakt ook keramiek in opdracht en is  
vernieuwend bezig. Zo is ze nu bezig met het ontwikkelen van een bord voor  
mensen die eenzijdig verlamd zijn. Stel u maar eens voor hoe het zou zijn om met 
één hand te moeten eten. Je vlees schuift steeds voor het mes uit, je groente schuift 
steeds over de rand van je bord. Om je dat goed te realiseren daag ik je uit om het 
eens te proberen. Doe tijdens het eten maar es één arm op je rug. Je zult merken 
dat ook de kleine dagelijkse dingen dan erg lastig kunnen zijn.  
Karin is in samenwerking met haar opdrachtgever bezig om hier een adequate  
oplossing voor te vinden.  
 
We zijn erg nieuwsgierig hoe deze ontwikkeling verder verloopt, en wensen haar 
hierbij veel succes. 
 
Bert van der Lit 
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GEBOREN IN 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 februari - Julian Panjer              8 maart - Maite Bouwknegt        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 11 maart - Jente Cramer                16 mei - Ruben Buiter             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           8 juni - Mirte Wolf                     21 juni - Joost Bos 
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     14 juli - Jesse Oortwijn                                5 September - Liz Siekman          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      29 September - Jaycen Eefting        3 oktober - Jill Steenge                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 December - Lieke Harms                          29 December - Casper Jager 
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POPKOOR HAPPY SOUND IN DE KERK VAN ODOORN 
met Valentijns concert en gastoptreden van Martijje Lubbers 
 
Zaterdag 11 februari 
Aanvang: 20.00 uur.  
Kerk open: 19.30 uur.  
 
Happy Sound is opgericht in 1994 en bestaat momenteel uit 42  
enthousiaste vrouwen. Zij zingen meerstemmige popsongs met een 
repertoire in verschillende genres, talen en moeilijkheidsgradaties. Vooral de  
klankkleur en de juiste balans tussen de meerstemmigheid geven Happy Sound een 
eigen identiteit. Eén van hun kernkwaliteiten is het zingen van a capella nummers. 
Naast optreden in de regio doet Happy Sound ook regelmatig mee aan korenfesti-
vals, waaronder het landelijke Top Light Festival. In 2013 trad zij op in de topklasse 
en hoorde bij de beste acht popkoren van Nederland.  

Het koor blijft zichzelf ook ontwikkelen door professionele workshops te volgen,  
waarbij veel aandacht besteed wordt aan: choreografie, podiumpresentatie,  
zangtechnieken en expressie.  
Zo biedt Happy Sound steeds een afwisselend en vernieuwend repertoire.  
Happy Sound treedt ook op met bekende topartiesten in het land. Tijdens dit  
Valentijns concert zal de Drentse zangeres Martijje Lubbers een aantal nummers ten 
gehore te brengen. Martijje neemt je mee naar het Drents van nu. Ze is geboren en 
getogen in Grolloo, het Nederlandse Mekka van de blues. De muziek, gebaseerd op 
haar nieuwste album ‘Evenwicht’ en haar eerdere album ‘Drezz’, vormt een frisse en 
swingende balans tussen jazz, pop, samba en Drents, haar moedertaal. Martijje zingt 
deze avond een aantal van haar eigen liedjes samen met haar gitarist maar ook zingt 
ze samen met Happy Sound. 
Happy Sound in geuren en kleuren. Dat gaat dus een hele mooie swingende avond 
worden. Want Happy Sound geeft de kerk van Odoorn letterlijk en figuurlijk kleur!  
Wie herinnert zich niet de fantastische kerstshow van 2015. Tijdens het eerste  
optreden van Happy Sound in Odoorn liet zij een onuitwisbare indruk achter.  
 
Wij verwachten dan ook een grote belangstelling en raden u aan kaarten in de  
voorverkoop te kopen bij drogisterij SIMA, Exloerweg 9a, 7873 BW Odoorn of te  
reserveren via h.klein@sokc.nl. 
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BIJEENKOMST RONDOM ELVIS 
 
5 februari 2017, om 15.00 uur “Alles wat er in je leven gebeurt, neem je mee…” 
 
Op zondagmiddag 5 februari (15.00 
uur) gaan we in de kerk van Odoorn 
rondom dit thema luisteren naar Albert 
Hoekstra, die nummers van Elvis 
zingt.  
 
We proberen een rode draad te  
vinden aan de hand van de muziek, 
momenten van stilte, gedichten en 
verhalen.  
Vanaf het begin van het leven, naar 
alles wat je daarin kunt meemaken, 
om uiteindelijk te komen tot een  
terugblik met het “My way” en 
“Amazing  
Grace”.  
 
Van harte welkom! Neem familie en vrienden 
mee; er zijn stoelen genoeg! 
 
Nadere informatie bij Helene Westerik  
(06-43167139) of  
Wim Boer (06-29086680) – Kerk van Odoorn 

___________________________________________________________________ 
 
WIJZIGING OPHAALDAGEN OUD PAPIER 
 
Oud papier wordt voortaan niet meer op elke 3e zaterdag van de maand  
opgehaald. De eerstvolgende ophaaldag is zaterdag 28 januari.  
Voor overige data verwijzen we graag naar www.mijnafvalwijzer.nl 

___________________________________________________________________ 
 
GRATIS KENNISMAKING MET SPORT VOOR IEDEREEN! 
 
Bewegen is een belangrijk onderwerp, het is goed om dit te doen en te kunnen doen. 
Daarom houden wij voor een ieder in De Paasbergen "de dag van bewegen". 
Hierbij zijn verschillende bedrijven aanwezig die demonstraties en informatie  
geven en ook zijn er diverse activiteiten die allen met het bewegen te maken hebben. 
Graag ontvangen wij u op donderdag 16 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur in 
woon wijkcentrum De Paasbergen. 



20 

 

VROUWEN VAN NU AFDELING ODOORN 
bijeenkomst van 9 januari 2017 
 
Op deze eerste ledenbijeenkomst in 2017 hebben wij traditie getrouw de mensen 
van de Boshof, middels een boeket en een financiële bijdrage voor het personeel, 
bedankt voor de prettige samenwerking.  
Ook de plannen voor de komende maand werden vermeld. We gaan naar de 
bioscoop in Emmen, bezoeken museum Brands, en maken een ketting van  
Roemeens naaldkant.  

Na dit huishoudelijk deel was het woord aan 
Harriëtte Holt, een medewerkster van UMCG 
ambulancezorg. Zij is daar momenteel  
beleidsmedewerker, maar haar loopbaan begon 
ze als verpleegkundige in het ziekenhuis van 
Stadskanaal, waarna ze op de ambulance ging 
werken en vervolgens op de meldkamer kwam. 
Ze heeft dus, kan je wel zeggen, alle aspecten 
van deze tak van de zorg meegemaakt en kon 
er veel over vertellen  
We kregen duidelijkheid over de verschillende 
soorten ambulances, over de werkwijze van de 
meldkamer en het belang van een cursus  
reanimatie en gebruik van het AED apparaat.  
Op een vraag over agressie tegen  
medewerkers kon zij gelukkig melden dat het 
hier in het noorden niet speelt, slechts 1 keer is 
er een melding van geweest. 

 
Tenslotte de vraag wat de mooiste ervaring was 
en wat de ergste: de dood van een kind is beslist 
het ergste dat je kunt meemaken, daar staat  
tegenover dat een bevalling in de ambulance wel 
een hoop schoonmaakwerk gaf maar dat het 
een heel mooie ervaring was.  
 
Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst en  
bedankt Harriëtte dat ze ons zo’n uitgebreid  
kijkje achter de schermen gaf. 
 
De 13e februari is onze volgende bijeenkomst waarbij we onze jaarvergadering 
houden met aansluitend een fotoquiz. 
 
Betty Smit 
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NIEUWJAARSCONCERT ODO 
 
Zondag 8 januari had Muziekvereniging Odo een Nieuwjaarsconcert waaraan alle  
orkesten meededen. De jeugdorkesten de Odoki’s en Promodo speelden onder leiding 
van Ingrid van der Klei weer een leuk gevarieerd programma waarbij we een tripje om 
de wereld maakten van onder andere een woestijnreis met ‘Journey through the  
dessert’, via de Bossa Nova uit Brazilië, naar Kenia met  ‘Mombassa Beat’.  
De harmonie, met dirigent Wout Eshuis, reisde er achteraan naar Engeland met Robin 
Hood Soundtrack Highlights, de U.S.A met ‘’Disney on Parade en Afrika met ‘’the Lion 
King’. We streken even neer in Dossenheim in Duitsland met het mooie ‘the White 
Stone’ en Italië werd ook nog aangedaan met een sfeervol ‘Pisa’.  
Het publiek en de leden hebben zeker van deze muzikale reis genoten en zijn al we 
er aan het repeteren voor een volgend concert. Komt u dan ook?  
U bent van harte welkom! 
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VROUWEN VAN NU AFDELING ODOORN  
Kerstbijeenkomst van 19 december 2016 
 
Onze kerstbijeenkomst, zoals 
altijd in de Boshof, werd dit 
jaar op een andere manier 
gehouden dan we gewend 
waren: er was gekozen voor 
de “gewone” aanvangstijd en 
dit keer geen maaltijd.   
 
Bij binnenkomst al werden we 
verrast door de aankleding van 
de zaal: 2 grote kerstbomen, 
prachtig opgetuigd, en de  
tafels opgemaakt met vrolijke 
kleedjes waarop kopjes en 
schaaltjes in Engelse stijl,  
etagères met allerlei  
heerlijkheden en mooie  
kerststukjes. 
 
Om kwart voor acht kon de voorzitter 58 dames welkom heten en het ‘Muzikaal 
Verteltheater’, bestaande uit Thea Rijsewijk en haar begeleider de violist Gerbrand 
Dijkstra.  
Hierna vertelde Jill over het lekkers 
dat op de tafels klaar stond en dat zij 
in sommige gevallen al weken van 
tevoren  had gemaakt. Bij de koffie 
konden wij daar ruimschoots van  
genieten.  
Een kerstgedicht van A.M.G. Schmidt 
werd voorgelezen door Betty en,  
terwijl de opstelling voor het theater 
werd klaargezet, werd het 2e kopje 
koffie geserveerd en werd er verder 
gesnoept. 
 
Thea Rijsewijk gekleed in een japon 
uit de tijd van Dickens, begon aan 
haar verhaal over Scrooge. Zij vertelde en als zij even stopte vulde haar  
begeleider het verhaal aan met vioolspel. Ondanks dat het verhaal wel heel  
bekend is kwam het door haar vertelling, samen met de vioolmuziek, toch weer 
heel boeiend over. 
De drankjes werden geserveerd en de hartige hapjes, verzorgd door de Boshof, 
smaakten er prima bij.  



23 

 

We zongen verschillende kerstliederen, begeleid door de violist van het theater en 
ook Ria had nog een gedicht meegebracht: het was van Toon Hermans waarvan  
onlangs de 100e geboortedag 
werd herdacht en waarin hij de 
waarde van vriendschap mooi 
verwoordde. 
Na nog een poosje van  
gezellig samenzijn, veel  
gepraat en gesnoep, kwam 
ook aan deze avond een eind.  
Arnout verraste ons  
allemaal met een lekkere 
kerstkrans en bij het weggaan 
kregen alle dames een attentie 
met een kerstwens van het 
bestuur. 
 
Wij hopen elkaar weer te zien 
op maandag 9 januari 2017. 
 
Notulist Betty Smit 
__________________________________________________________________ 
 
WITTE WERELD 
 
Bomen staarden grauw voor zich uit totdat ontelbaar veel kleine ‘witte wiefjes’  
zich ijskoud aan hen vastklampten, om ons daarna tegemoet te schitteren.  
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EEN RONDJE LANGS DE VELDEN 
 
Tennisvereniging Okko  
 
Het is alweer een paar weken terug dat ik met Henk-Jan Klinkhamer ben gaan zitten 
om het over tennisvereniging Okko te hebben. Ik, die altijd dacht dat tennis niet voor 
de “gewone man” was, maar niets bleek minder waar. De vereniging bestaat al sinds 
1976 en heeft in al die jaren altijd een behoorlijke ledenaantal gehad. In de  
hoogtijdagen hebben we het dan over ongeveer 300 leden. Dat zegt genoeg over de 
populariteit lijkt me.  
 
Zoals gezegd bestaat Okko al sinds 1976; momenteel iets langer dan 40 jaar.  
Men begon met een baan achter op het erf van Pannenkoekenrestaurant “De  
Snoepert”. Maar binnen 3 jaar telde de verenging al meer dan 200 leden en dus 
moest er uitgebreid worden. In 1979 werd er begonnen met de aanleg van de eerste 
banen op de huidige locatie aan de Hammeersweg. 2 jaar later volgde het  
clubgebouw en weer een paar jaar later werden er nog 2 extra banen aangelegd. 
Aan het eind van de jaren ’80 stijgt het ledenaantal naar 270. Het clubgebouw dreigt 
met zoveel mensen uit zijn voegen te barsten en in 1992 wordt deze dan ook  
uitgebreid. De vereniging kent op dat moment zijn gloriejaren.  

De populariteit van Okko en tennis in het algemeen in Nederland zal in die periode 
ongetwijfeld samenhangen met de successen in met name het internationale  
herentennis. Mannen als Richard Krajicek, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh zetten het  
Nederlandse tennis op de wereldkaart en daar profiteren de amateurclubs uiteraard 
dankbaar van mee. Toch komt de klad er bij Okko in en vanaf het einde van de jaren 
’90 daalt het ledenaantal drastisch. Er worden in de omgeving meer clubs opgericht 
en zodoende kunnen veel leden op dat moment in hun eigen woonplaats spelen.  
In 2011 telt de vereniging nog maar 56 leden en dat is vrij dramatisch te noemen.  
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Er komt een nieuw bestuur en men probeert met man en macht om de vereniging 
nieuw leven in te blazen. Het lukt de nieuwe leiding om de vereniging een nieuw  
impuls te geven zodat het ledenaantal weer in de lift zit. Momenteel is het aantal  
leden iets meer dan 140.  
 
De kracht van het huidige Okko ligt in de saamhorigheid binnen de vereniging.  
Alle leden dragen hun eigen steentje bij aan het behoud van de vereniging. Het  
onderhoud van de banen, bardiensten in het clubgebouw, alles wordt gedaan door 
de eigen leden. Het mes snijdt aan 2 kanten, want niet alleen wordt de betrokkenheid 
van de leden bij de club groter. Op deze manier kan ook de contributie laag worden 
gehouden. Daarnaast is de club vooral gericht op plezier en gezelligheid. Hoewel het 
vizier zich in competitieverband natuurlijk ook op de prestaties richt. 
 
Maar wat kun je van je lidmaatschap verwachten? Om te beginnen kun je voor een 
laag bedrag van slechts € 50,00 maar liefst 8 lessen krijgen van een volwaardige 
tennisleraar. Deze lessen zijn inclusief materiaal. Het lidmaatschap is voor de rest 
van het eerste jaar overigens gratis. Bij de club kan er zowel in competitieverband 
als recreatief worden gespeeld. Tevens is er plaats voor jong en oud. Kinderen vanaf 
ongeveer 7 jaar zijn al van harte welkom om te komen spelen. Om de kinderen  
enthousiast te maken, worden er tennislessen aangeboden op de openbare  
basisschool van ons dorp. Zelfs in de wintermaanden als de banen niet kunnen  
worden gebruikt, kan er gewoon gespeeld worden. Gedurende deze periode van het 
jaar wordt er namelijk uitgeweken naar de overdekte tennisbaan van LTC in Emmen. 
  
De club organiseert voor de eigen leden ook een flink aantal evenementen, zoals 
bijvoorbeeld de jaarlijkse clubkampioenschappen. Het ouder-kind toernooi is ook 
altijd een leuk evenement waarbij de leden met het gehele gezin kunnen komen.  
Het geeft gezinnen de kans om samen te spelen, maar het is ook een manier om als 
ouder je kind enthousiast te maken voor de sport. Of andersom natuurlijk, zodat je 
als kind je ouders mee kunt slepen. 
  
Okko blijkt momenteel weer 
de frisse en leuke vereniging 
te zijn, die men bij de  
oprichting al had beoogd. 
Wilt u meer over de  
vereniging weten, dan kunt  
u uiteraard ook op de  
Website 
www.tcokko.nl terecht. 
 
 
Harald Fluks 
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AGENDA JAARVERGADERING DORPSBELANGEN 
 
 
Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen 
Odoorn op donderdag 16 februari 2017. Aanvang 20.00 uur bij De Boshof te Odoorn. 
 
1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Verslag van de vorige vergadering van 18 februari 2016 
4. Jaarverslag van de secretaris 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Verkiezing kascommissie 
8. PAUZE 
9. Bestuursverkiezing 
    - aftredend en niet herkiesbaar: René Otter 
    - aftredend en niet herkiesbaar: Wim Verkaik 
    - aftredend en niet herkiesbaar: Kees Drijfholt 
    Wij zijn op zoek naar twee bestuursleden. 
10. Activiteiten 2017 
11. Rondvraag 
12. Introductie Whatsapp buurtpreventie Odoorn  (WABO) 
13. Sluiting 
 
 
DORPSBELANGEN ZOEKT TWEE BESTUURSLEDEN 
 
Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste  
bestuursleden, die een actieve bijdrage willen 
leveren aan de voorbereidingen van diverse 
activiteiten in ons dorp.  
Een van de nieuwelingen mag de  
voorzittershamer van Kees Drijfholt overnemen. 
Kees kan het voorzitterschap helaas niet meer 
combineren met zijn dagelijkse  
werkzaamheden.  
 
Zit je te twijfelen over een bestuursfunctie, maar je hebt wel tijd en zin om in  
commissieverband projecten te ondersteunen, twijfel dan niet langer en meld je aan 
als commissielid. Hiermee geef je een belangrijke bijdrage aan concrete kortlopende 
projecten. 
 
Wil je meer weten wat er van je verwacht wordt als bestuurslid of als commissielid, 
neem dan even contact op met Kees Drijfholt (06-29523458) of Roelie Wierenga  
(06-28456902). Je kunt ook even mailen naar: dorpsbelangenodoorn@gmail.com 



27 

 

 
 
 
 
 
 
 



28 

 

NAAR RUSLAND, MELKFABRIEK EXLOO,  
POST IN VALTHERMOND EN ODOORNER 
VOLKSLIED  
 
Gerben Dijkstra en Henk Vos vertellen in het tweede 
deel van De tocht naar Rusland welke jongemannen 
uit het kerspel Oderen in het begin van de 19e eeuw 
in het Franse leger moesten dienen.  
Geert van Rossum Hzn. schreef over de melkfabriek 
in Exloo.  
Jacob Westendorp vertelt over de post in Valthermond en Roelof Hoving schrijft over 
het volkslied van Odoorn, geschreven door J.J. Uilenberg. 
Albert Mantingh heeft ruim honderd families, die een link hebben met Valthermond, 
uitgewerkt. Voor geïnteresseerden zijn stammenreeksen beschikbaar. Uit de krant 
gaat het over juffrouw S. Waterman-Wezeman. Zij stond 40 jaar aan de school in 1e 
Exloërmond. 
Jan Wierenga besteedt in Rondblik onder de titel Het nieuwe vertier, aandacht aan 
het ontstaan van het Sivo-dansfestival. 
De middenplaat toont een groep prachtig geklede vrouwen uit Odoorn; het is 1915 
en ze poseren op het 
korfbalveld.  
In ‘Oderen verandert’ zien 
we de verandering van 
een tweetal panden aan 
het Zuiderdiep (nummers 
52 en 53) in Valthermond.  
In Herkent u het nog? een 
bouwploeg van aannemer 
Zomers uit 1957 bij de 
bouw van HR De Zietak.  
De voorplaat toont de eer-
ste steenlegging van dat 
restaurant door  
Heiltje Schiphouwer-
Scholte. 
 
De tocht naar Rusland 
In drie nummers verhalen Gerben Dijkstra en Henk Vos over de jaren 1811-1813, 
toen ons land bezet was door de Fransen. In alle bezette gebieden voerde Napoleon 
in 1810 de militaire dienstplicht in om een zo groot leger voor zijn voorgenomen  
veldtocht naar Rusland te kunnen samenstellen. Jongens uit alle gewesten, ook uit 
Drenthe, moesten loten of zij wel of niet in het Franse leger werden opgenomen.  
Onderzoek naar deze zogenaamde lotelingen leert dat ook uit ons kerspel vijf  
jongemannen in het Franse leger moesten dienen.  
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De melkfabriek in Exloo 
De eerste boterfabriek werd gebouwd aan de Polweg, op de plaats waar sinds 1910 
de boerderij van Willem Oosting staat. Nadat deze handkrachtfabriek afbrandde 
werd er een stoomzuivelfabriek gebouwd. In 1966 sloot deze. In dit verhaal de  
historie van het gebouw, de directeuren en het personeel. 
 
De post  
Ons veenkoloniale gebied viel rond 1850 wat de post betrof onder het ressort van het 
postkantoor in Stadskanaal. Brievengaarder Kok bezorgde onder meer in Zandberg 
en de Kavelingen. In de loop van die jaren vijftig nam de bevolking explosief toe, als 
gevolg van het aan snee komen van de venen in de marken. Ook in Valthermond; 
een verhaal over postbezorging, postkantoorlocaties en telefoon. 
 
Volkslied voor de gemeente Odoorn  
In de raadsvergadering van maart 1989 stelde de gemeenteraad een vlag voor 
Odoorn vast. Marieke Hartkamp (P.v.d.A.) merkte in die vergadering op, dat het tijd 
werd om na te gaan denken over een Odoorner hymne. Nog voor het jaar ten einde 
was, kon aan deze opmerking gevolg worden gegeven. In de archieven van de  
gemeente werd een lied gevonden geschreven door J.J. Uilenberg. 
 
Roelof Hoving  
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LEZEN EN VOORLEZEN (107) 
 
n.a.v. Edward van de Vendel, Stem op de Okapi, 
Amsterdam 2015 
 
ZOEK JE NOG EEN LIEVELINGSDIER ? 
Edward van de Vendel  werd in 1964 geboren en 
werkt in het onderwijs. Daarnaast is hij een schrijver. 
In het Boekenboek las ik dat hij een literaire  
duizendpoot is die alles kan en doet. Hij wil, ook in 
zijn jeugdboeken, de lezers helpen bij het oplossen 
van vragen of problemen die zich in je leven  
voordoen. Je hebt vast wel eens een boek van hem 
gelezen. Bijv. “ Toen kwam Sam” 
 
FAVORIET DIER 
Zijn laatste boek gaat over zijn favoriete dier nl. de 
OKAPI. Het verhaal bestaat uit 9 delen. Twee delen bestaan uit tekeningen of  
schilderijen van dit dier, mijn favoriete voorstellingen staan op blz. 37 en 147. 
De okapi komt alleen voor in Congo in Afrika, in het  Ituri-woud. Het is een  
beschermd dier maar heeft veel te lijden van stropers.  
Hij wordt ontdekt in de 19e eeuw en komt later naar Europa en Amerika. Zie blz.  
49-77. In Nederland  komt hij sinds 1956 in de dierentuin voor, in België sinds 1919. 
 
STAMBOEK 
In de zoo van Antwerpen is de stamboekhouder gevestigd,  Sander Hofman.  
Hij heeft overzicht over de plaatsing van okapies in de wereld. Deel vijf beschrijft de 
geboorte van de okapies. Een mooi verhaal over de voortgang van het leven. In deel 
zes heb je liedjes over dit schuwe en tegelijk snelle dier. 
 
VERZORGING 
Het boeiendste deel (8) gaat over de verzorging van de okapi in de dierentuin van 
Rotterdam. Rob van Loon was een verzorger die jarenlang met de okapi optrok in  
de lijn van zijn voorganger Gerrit van der Graaf. Rob draagt zijn kennis nu over aan 
jongere verzorgers in Europa. . 
 
LIEVELINGSDIER 
Edward van de Vendel en tekenaar Martijn van der Linden die samen dit boek  
maakten hopen dat je hun voorliefde voor de okapi gaat delen. Dat hoeft natuurlijk 
niet. Misschien heb je al een ander dier dat voor jou favoriet is. In elk geval is hun 
boek levendig en informatief geschreven. Als je het gelezen hebt wil je direct naar 
een Nederlandse plek waar de okapi te zien is, in Rotterdam of Hilvarenbeek. 
De okapi verdient een boek als dit. 
Misschien komt er ooit in Emmen ook nog eens een okapi, wie weet. 
 
Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS FEBRUARI 2017  
  
 
DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 
van 25 januari t/m 4 februari 2017 
 
“De Nationale Voorleesdagen” worden georganiseerd door bibliotheken en  
boekhandels. Het is een soort tweede Kinderboekenweek maar dan voor kinderen 
van 0-6 jaar en hun ouders. Centraal staat dit keer het boek “De Kleine walvis” van 
auteur Benji Davies. 
Tijdens “De Nationale Voorleesdagen” krijgen 
alle kinderen tot 6 jaar, die lid worden van de 
bibliotheek, een leuk vingerpopje cadeau. 
Voor meer informatie: 
www.bibliotheekodoorn.nl   
www.denationalevoorleesdagen.nl 
 
Expositie 
In de maanden januari en februari is er de 
expositie Bijzondere kunst van Promens-
Care in de bibliotheek. 
De expositie is te bezichtigen tijdens de  
openingsuren van de bibliotheek. 
 
Tablet Café  
Maandag 27 februari is er van 14.00 een 15.30 uur een Tablet Café. 
In het Tablet Café kunt u op een ongedwongen manier elkaar ontmoeten en in  
gezellige sfeer ontdekken wat een geweldig communicatiemiddel de tablet is.  
Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een docent aanwezig 
die u leuke en handige tips kan geven of u wegwijs kan maken om nog meer uit uw 
tablet te halen. Neem uw eigen tablet mee! Hebt u zelf (nog) geen tablet, maar wilt u 
het 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 februari 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  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 

Hotel Kuipers - Met dank aan Geert Warrink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


