34e jaargang no. 5
Januari 2022

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur)
Politie:
0900-8844
Brandweer:
0592-312345
Buurtbeheer:
0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur)
KERKDIENSTEN
Op 13 februari hopen we weer samen te kunnen zijn in de Oringer Kerk.
Met aandacht voor een bijzonder cadeau van de SOKC. We houden rekening met de
maatregelen die er dan zijn. In ieder geval mondkapjes en 1,5 meter. We beginnen
om 10.00. Graag opgeven bij Willem Mulder: 06-48717475.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Activiteiten die in het boekje staan kunnen zomaar veranderd worden door
nieuw aangekondigde corona maatregelen.

AFVALKALENDER 2022 januari / februari
dinsdag 25 januari plastic, zaterdag 29 januari oud papier, dinsdag 1 februari
restafval, dinsdag 8 februari gft, dinsdag 15 februari plastic, dinsdag 22 februari
restafval, zaterdag 26 februari oud papier
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VAN DE REDACTIE
Zo aan het begin van het jaar kijken we vaak vooruit en hebben we soms goede
voornemens. Maar ook overdenken we wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar.
Hierbij moest ik denken aan veel mooie dingen, maar ook wel aan een grote mate van
onverdraagzaamheid onder de mensen in het algemeen. Maar is dat nu eigenlijk echt
wel zo, of is dat de media die grip op me krijgt. Ik ging te rade bij Rutger Bregman en
zijn boek ”De meeste mensen deugen”. Daarin vond ik een passage die mooi laat zien
dat we zelf ook veel te zeggen hebben over hoe we in het leven staan.
“Een grootvader zei eens tegen zijn kleinzoon; er speelt zich een gevecht in mij af, een
strijd tussen twee wolven. De ene is slecht, boos, hebzuchtig, jaloers, arrogant en laf.
De andere is een goede, hij is rustig, liefdevol, bescheiden, gul, eerlijk en betrouwbaar.
Deze wolven vechten ook in jou en in ieder ander persoon”.
“De jongen dacht even na en zei toen: Welke wolf zal winnen”?
De oude man glimlachte….. “De wolf die jij voedt”.
Bert van der Lit

_____________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 23 februari 2022
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5.
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 13 februari 2022. U kunt een donatie
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.
___________________________________________________________________

BURGERLIJKE STAND
Geboren: 12 November, Daan Kraster, zoon van Alex en Amber Kraster.
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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ROOSJE
Ondertussen weet u het wel. Mijn dagen beginnen altijd hetzelfde. Koffie en krant met
de kruiswoordpuzzel. Dat maakt de geest los. De spieren komen dan aan de beurt bij
mijn ochtendwandeling. Hoewel het daar de laatste tijd niet zo van komt.
Ik wil even terugkomen op Bianca Meijerings column in het voorgaand nummer van
Dorpskrant Oes Dörp. Dat ging over een tattoo. Mooi verhaal. Het klonk me bekend in
de oren. Ooit hadden wij in onze familie hetzelfde probleem. Met mijn nichtje.
De leeftijd van een iets oudere basisschoolverlater. Ik schat dat ze vijftien was.
Ze had net als de jonge Meijering haar zinnen gezet op een tattoo.
En net als daar had ook mijn nicht verstandige ouders.
Moeder was fel tegen: “wat denk je wel, komt niks van in, niet zolang je thuis woont,
dat doe je maar als je groot bent”. U kent dat wel. Stemverheffing en slaande deuren.
Enige dagen heerst er dan een ijskoude stilte tussen ouder en kind. De moeder-kindrelatie lijkt bevroren. Van warmte is geen sprake meer. Het lijkt nooit meer goed te
komen. Vader zag er geen heil in partij te kiezen. Daarna werd het onderwerp een
tijdlang niet meer aangesneden. De tijd verstreek. Uren, dagen en maanden.
Als naaste familie vernamen wij niets meer van het geval.
Totdat. Toen kwam de dag dat mijn nichtje haar moeder voor een voldongen feit
plaatste. De tattoo was daar. Geplaatst op laat ik zeggen de diepe onderrug van mijn
nicht. Onuitwisbaar en onslijtbaar. Kwaliteit. Waar voor haar geld. Erotiek voor het
leven.
Zodoende.
De roos
Mijn nichtje heeft een roosje op haar bil
Een bloempje dat bedoeld is te charmeren
Omdat het kind een slijtvast roosje wil
Besloot ze het te laten tatoeëren
Het jonge ding telt amper vijftien jaren
En wellicht is het daardoor te verklaren
Dat ze zich nu een bloem in vel laat frezen
Waarmee ze denkt nu wonderschoon te wezen
Ze toont nu vaak en ongevraagd haar roos
Heel open en intiem en schaamteloos
En soms -o ijdelheid der ijdelhedenTrekt ze haar broekje daarvoor naar beneden
Gelukkig duurt het nog een hele poos
Voordat die allemachtig mooie roos
Als resultaat van vleselijk verval
Een uitgedroogde hangplant wezen zal.

Gezienus Omvlee
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UITSLAG KEN UW DORP 2021
De uitslag van onze jaarlijkse fotopuzzel is weer bekend. Door een foutje zijn er helaas
2 foto’s niet afgedrukt, zodat de puzzel dit jaar uit slechts 8 foto’s bestond. We houden
deze 2 foto’s maar vast tot volgend jaar. Dan hebben we alvast een begin!
We hadden dit jaar helaas minder deelnemers dan vorig jaar, maar er zijn gelukkig nog
genoeg antwoorden ingeleverd om 3 prijswinnaars uit te trekken. Deze drie hadden
zelfs alle antwoorden goed. Diverse mensen wisten te melden dat de foto met de
spechten best lastig was. Deze was genomen bij het huis van redactielid Hettie Klein.
Toen de mensen door het dorp liepen om deze spechten te zoeken, kwamen ze in
eerste instantie van een koude kermis thuis. Hettie had de spechten vanwege de vorst
van de muur gehaald. Binnen de redactie hebben we hier wel enorm om kunnen
lachen!
Hierbij de juiste antwoorden:
1 - Riegheide

2 - Andries Diepenbrugweg

3 - Exloërweg

4 - Blauwgras

5 - Dennenweg

6 - Iemenhees

7 - Kamperfoeliestraat

10 - Dilweg

En dan de prijswinnaars!

De eerste prijs, een leuk verrassingspakket beschikbaar gesteld door G&W
Gezondheids Drogist Sima, is gewonnen door Marina Schuring.
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De tweede prijs werd gewonnen door Rob Gijsberts. Hij heeft een waardebon
ontvangen van Pand 11 bij JOB.

En met de derde prijs, beschikbaar gesteld door Haarmode de Mareis hebben we
Catrien Keidel kunnen blij maken.

Wij wensen alle winnaars veel plezier met hun prijzen. Tot volgend jaar!
Harald Fluks
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CARBIDSCHIETEN IN CORONATIJD
Zoals al in het vorige nummer aangekondigd, is er wel degelijk weer met carbid
geschoten op oudejaarsdag. Als u niet al te doof bent, zal u dat niet zijn ontgaan.
Twee batterijen zorgden voor de bij deze dag behorende, beetje geheimzinnige sfeer.
De batterij “TRILCOE” knalde er lustig op los bij het sportpark, daarbij
geassisteerd door jeugdige artilleristen (zie foto). Bij de batterij “Steenge” was
vooral Martin Smeding druk en daar was zelfs een heel reglement opgehangen met
specifieke maatregelen, waaraan we ons vanwege de Corona aan hadden te houden
(zie foto ’s Marcel Kuipers). We moesten bijvoorbeeld achter een lint staan, de
verwachting was dat je daar de knallen ook nog net kon horen. Zoals het echte
Nederlanders betaamt hield niemand zich daaraan, zelfs niet toen nota bene de
moeder van Martin ons en hem daarop wees.
Uw verslaggever werd nog aangeboden om ook zelf een paar bussen te laten
knallen, maar als voormalig Huzaar van de Cavalerie (lichting 81-3, Leopard I
verbeterd) was mij dat te kinderachtig voor woorden. Dit soort knalletjes was voor ons
kinderspul! Mooi dat het allemaal “gewoon” weer doorging.
Theo Zondag

Foto’s:
Marcel Kuipers en Theo Zondag
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SPITWA(A)RK:
Brinken, School 1 Valthermond , Valthe in 1900, zegebok,
Fabrieksstraat 24 in Exloo

De extra dikke Spitwa(a)rk, in kleur,
begint met een artikel van Roel Sanders over de brinken
in de oudste dorpen van de voormalige gemeente: Exloo,
Odoorn en Valthe. Jacob Westendorp duikt in de
schoolgeschiedenis van Valthermond. Een artikel over
School 1. Gradus Kuipers vertelt over de
werkzaamheden en gewoonten rond 1900 in Valthe.
Ab Stevens schrijft over hoe hij als schooljongen met de geit van Valthe naar Klijndijk
moest. Een verhaal met een luchtje!
Geert van Rossum Hzn. vertelt over de
diverse bewoners van Fabrieksstraat 24 in
Exloo, een artikel dat door Geert Komduur
is aangevuld met opmerkingen en foto’s.
De Middenpagina laat de kleuters van de
Buitelstee in 1965 uit Klijndijk zien. In
Rondblik gaat Jan Wierenga naar hunebed
D34 tussen Odoorn en Valthe, waar
wellicht ook op rituele wijze aardewerk
kapot werd gegooid.
In Herkent u het nog een foto van de
openingshandeling in 2004 van het onderduikershol in
Valthe. Er wordt gevraagd wie de aanwezigen herkent.
In Oderen verandert komt een deel de Hoofdstraat met
de lagere school van Odoorn aan de orde.
Op die plek staat nu het woonhuis van de familie
Schippers. In Uit de krant een artikel uit Provinciale
Drentse en Asser Courant van 1958 over scheper
Roelf Steenbergen; hij verhaalt over zijn vak en schapen. Spitwa(a)rk sluit af met een
artikel over de oude namen voor de dorpen Exloo, Odoorn en Valthe. De voorplaat laat
de opening van buurt-/dorpshuis De Kiel’n zien.
Brinken lagen aan de rand
Onder een brink wordt meestal verstaan een met bomen beplante, licht opgehoogde,
vaak ovaalvormige ruimte in het centrum van het dorp. Dat mag in veel gevallen zo
zijn, van oorsprong was het geheel anders. Voorheen stonden de boerderijen
gewoonlijk aan de rand van het dorp, tussen dorp en landerijen. Sanders beschrijft aan
de hand van foto’s en kaarten hoe het in de genoemde dorpen is en was.
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School 1

De geschiedenis van deze school begint in het
veengebied van de Valthermarke op de
Zandberg. Deze zou begin jaren twintig van de
19e eeuw zijn gesticht. De Zandberg en
omgeving werd in die tijd bevolkt door
hoofdzakelijk Duitse boerenfamilies.
Later stond deze school aan het Noorderdiep.
Valthe rond 1900 (deel 3)
Gradus Kuipers (1880-1969) heeft veel herinneringen, die ons een beeld geven van
het leven rond 1880-1900 in Valthe vastgelegd. Deze keer komen, met veel oude
foto’s, het Valtherveen, schaatsen, de natuur toen, spinnen, broodbakken, boerenwerk
en Sint Steffen aan de orde.
Zegebok
De auteur vertelt, in het Gronings, dat hij als schooljongen met de geit van Valthe naar
Klijndijk moest. Een bijzondere dag, want hij zag dat ‘de bokholder niks huifde te doun
en dat ’t karwai snel al achter de rugge was’, maar leerde ook dat zo’n bezoek een heel
vieze lucht aan zijn kleding opleverde.
Een huis in Exloo met diverse bewoners
In het huis op Fabrieksstraat 24 in Exloo hebben in de
loop der jaren veel gezinnen onderdak gevonden.
Geert van Rossum Hzn. beschrijft deze. De eerste
bewoners, eind 19e eeuw, waren Hendrik IJdens en zijn
vrouw Hillechien.

Oderen, Exell, Ffalten
Dit zijn namen uit een grijs verleden voor de dorpen Odoorn, Exloo en Valthe. In 1937
berichtte dominee Harm van Lunzen hierover in het befaamde Kerkkrantje van Odoorn.
Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar
bij Warenhuis Geerts in Exloo, de bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond, de
bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer).
Roelof Hoving
Tel: 0591-549268 (privé)
06-29560994
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ELECTRO- & AIRCOTECHNIEK “DE HONDSRUG”
Voor dit interview schuif ik aan de keukentafel bij een relatief ‘jonge’ zelfstandig
ondernemer. Bij de lezers is hij bekend – of zou dat kunnen zijn – als Marcel Jelies.
En voor wie hem nog niet kent, stel ik hem vanwege zijn vakkennis graag aan jullie
voor.
Hoe kwam je er op om zelfstandig te gaan werken? Het is door Corona ontstaan:
omdat de horeca, fastfood en pretparken dicht waren, was er bijna geen werk. Omdat
alles gesloten was, kwam hij bijna volledig thuis te zitten. In plaats van fulltime aan de
slag te zijn, was er nog maar voor 1 dag in de week werk als servicemonteur. En door
opeens zoveel thuis te zijn, kwam hij tot rust. Zo ontstond er genoeg tijd om na te
denken. Er was altijd al de wens om zelfstandig te gaan werken, maar nu kon Marcel
het voor zichzelf helder formuleren: “Wat ik niet wil, is zó tot mijn pensioen voor een
baas werken. Ik wil zelf kunnen bepalen waar en wanneer ik werk”.
Met zijn opleiding in de techniek heeft hij, vóór het oprichten van zijn bedrijf,
ruimschoots ervaring opgedaan. Met 21 jaar was hij al zelfstandig monteur in de
technische dienst voor Coca Cola. Op deze jonge leeftijd zat hij al in z’n eentje in een
servicebus op de weg. Daar heeft hij enorm veel ervaring opgedaan en daar is hij dit
Amerikaanse bedrijf tot op de dag van vandaag nog dankbaar voor.
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De werklocaties waren in die tijd in de noordelijke regio, overal waar automaten met
koeltechniek stonden. En zo kwam hij voor onderhoud binnen in zowel de Gevangenis
in Ter Apel als in het Aanmeldcentrum. Hij vond het bij beide niet prettig, daar hing
een onaangename sfeer. In de Gevangenis ging een bewaker met hem mee en die
bewaakte zowel hem als z’n gereedschap. Noodzakelijk voor zijn veiligheid. In het
Aanmeldcentrum stond hij er alleen voor terwijl het er gigantisch druk bevolkt was.
Niet prettig, al was er zowaar een tijdelijke bewoner die hem hielp de koelmachine
weer op z’n plek te zetten. Een blikje fris als waardering vond Marcel dat zeker waard
en hij was blij dat de klus daar geklaard was. Marcel had inmiddels alles gezien en
geleerd en dit werk was voor hem een koud kunstje. Daarom besloot hij, mede om
zichzelf te blijven ontwikkelen, op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
Op een bepaald moment kreeg hij een aanbod om bij ‘Frozen Brothers’ te gaan
werken. Een bedrijf in ijsdranken. Na 1½ jaar was het er niet meer prettig. Hij kon niet
wennen in die baan en werd van hot naar her gestuurd. Daar had hij na de
gestructureerde manier van werken bij z’n vorige baan wel moeite mee. Ook kon hij er
te weinig van zijn eigen inbreng kwijt; gewoon doen wat door de werkgever werd
opgedragen. Het liep niet altijd even soepel binnen het bedrijf en Marcel begon zich af
te vragen: “Wil ik nog 28 jaar voor een baas werken?”. Hoofdschuddend vervolgd
Marcel z’n verhaal: “dat idee stond me niet aan, dat zag ik echt niet zitten.” Hij vindt
structuur in z’n werk belangrijk en wilde daarnaast liever weer de vrijheid zoals bij
Coca Cola.
De stof tot nadenken uit het begin van de corona-tijd werd na enige tijd van
voorbereiding omgezet naar een eerste stap. Zijn vriendin Sabine moedigde hem aan
om er voor te gaan. Vanuit zijn koeltechnische monteurservaring dacht hij aan airco’s.
De daad bij het woord gevoegd, heeft hij een airco bij een particulier gemonteerd.
Dat ging hartstikke mooi èn goed en het besluit was genomen: Marcel zette zijn eigen
bedrijf op.
En zo begon hij gedurende een half jaar, 1 dag in de week voor zichzelf te werken.
Dat beviel zó goed, dat hij per 1 april zijn vaste baan opzegde en zelfstandig werd.
Wat hij verdiende, investeerde hij vervolgens in gecertificeerd gereedschap en een
bus en dat heeft hij, als ik het zo bekijk, in een relatief korte tijd knap voor elkaar
gekregen. Op 1 juli 2020 heeft hij zich laten registreren bij de Kamer van Koophandel
als zelfstandig ondernemer.
Hoe werf je klanten? Ze komen bij mij terecht door mond-tot-mond reclame of via
Facebook. Wie hem belt kan zeker bij hem terecht. Hij komt voornamelijk bij
particulieren en soms bij bedrijven. Het meest werkt hij in de airco’s, maar hij heeft ook
diverse elektra klussen. Dan moet je denken aan het plaatsen van bijvoorbeeld nieuwe
meterkasten, het ombouwen of aanpassen ervan of complete “kleine” verbouwingen.
Daarnaast is mooi om te weten dat men ook voor onderhoudswerkzaamheden en
storingen bij hem terecht kan voor een oplossing. En dat geldt zowel voor particulieren
als bedrijven. Voor grotere en zware klussen die met 2 man moeten worden gedaan,
huurt hij een extra vakkracht in. Zo wordt het werk altijd professioneel gedaan en weet
de klant zeker dat de opdracht goed wordt uitgevoerd.
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Waar wil je naar toe groeien? Lekker in m’n eentje werken is het eerlijke antwoord.
De bus en het gereedschap zijn alle betaald. Het blijft ook een eenmansbedrijf, zo
waarborgt hij de kwaliteit van zijn werk. Vriendin Sabine doet de administratie en
correspondentie. Bij dit bedrijfsonderdeel blijft Marcel liever op de achtergrond en zo
vullen ze elkaar mooi aan. Onder het motto “schoenmaker blijf bij je leest” doen ze elk
waar ze goed in zijn en dat werkt prettig. En het wil goed lukken om aan het werk te
blijven. De planning is steeds voor 2 á 3 weken vooruit vol gepland. Dat blijft nog
steeds zo en zo wil het prima. In het gesprek komt meermaals naar voren dat het
eigen baas zijn en zelf besluiten wat je doet, voor hem heel belangrijke aspecten zijn
en dat bevalt hem sinds de start heel goed. Zo ordent hij zijn werkzaamheden en
maakt hij o.a. tijd voor zijn kinderen vrij om ze naar school te brengen of op te halen.
Ook mooi om te vermelden is dat sinds de 2e week van januari het
KIWA-bedrijfscertificaat binnen is. Hierdoor is “De Hondsrug” nu KIWA-gecertificeerd.
Deze naam is goed voor de bedrijfsbekendheid en het staat daarnaast van oudsher
garant voor gecontroleerd en gecertificeerd werk. Zo moet zijn bedrijf voldoen aan de
koelmiddelenregistratie, wordt jaarlijks bekeken of hij nog volgens de normen werkt en
moet 1x per jaar het gereedschap gekalibreerd worden. Dat kost hem ook wat, maar
daarmee straalt hij naar de klant wel zijn vakmanschap uit.
Op de vraag wat Marcel het mooiste vindt aan zijn vak, zegt hij “airco’s monteren”.
En de koeltechniek die daarbij komt kijken vindt ie prachtig mooi. Geweldig om te zien
dat de passie voor z’n vak er vanaf straalt zoals hij er over verteld. En dat voor zo’n
koel (cool) beroep.
Conny van der Bent-Rengers
____________________________________________________________________

ODERTUSSEN BIJ ODO

Het geplande concert in de Hervormde kerk in Odoorn op
zaterdagavond 28 januari is afgelast.
Door de Corona-maatregelen konden de repetities niet plaatsvinden.

We houden u op de hoogte wanneer er weer een nieuw concert zal plaatsvinden.
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DRENTS WOORD VAN HET JAAR 2021
Gestemd kon worden op gaorenklopper, gloepends, kopstubber, vernuvern of
boezig, Het is geworden: gaorenklopper. Het is de uitkomst van zo'n 1200 stemmen
die zijn uitgebracht.
“Een 'garenklopper' was vroeger een ambacht. Linnen kettingdraden moesten geverfd
worden, voordat ze op het weefgetouw gingen", aldus het Huus van de Taol.
"In het verfbad bleven ze allemaal aan elkaar klitten. Dus wanneer de garens droog
waren, moesten ze nog van elkaar geklopt worden. Door er hard op te slaan, kwamen
de draden weer los van elkaar."
Dat was enorm vies werk, waarschijnlijk werd dit in die tijd door mensen met een lage
ofwel geen opleiding gedaan. In die tijd sprak je over de minst snuggere werknemers.
Het woord 'gaorenklopper' wordt vandaag de dag dan ook gebruikt voor 'sufferd,
lummel, onbenul, domme, onhandige, vreemde maar ook eigenwijze vent, halve gare
of grappenmaker'.
De andere woorden: vernuvern betekent vermaken en boezig (winderig) zou je
kunnen kennen uit de weerberichten op TV Drenthe. Hebben we het over gloepends,
dan gaat het over buitengewoon en een kopstubber is een ragebol.
Vorig jaar was het woord van het jaar Prugeltie. Dat betekent ondeugend kind.
Eerdere winnaars waren knooien (2019), veraldereerd (2018), akkederen (2017) en
grammieterig (2016). Het Huus van de Taol is de streektaalorganisatie die het Drents
promoot met als doel om het een taal te laten zijn waar de gebruikers trots op zijn en
die niet-gebruikers waarderen.
Anke van den Honert
____________________________________________________________________
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BABY’S 2021

1. Stenn Zikken
25-02-2022
2. Niek Eding
23-03-2021

1

2

3. Lois Kerkhoven
08-04-2021
4. Sven en Ties
Meijering
20-04-2021

3

4

5. Lieke Brouwer
01-05-2021
6. Bas Mones
13-06-2021

5

6
13

7. Nora Hooiveld
21-07-2021
8. Chris Verkaik
13-08-2021

8

7

9. Lisa van der Laan
16-08-2021
10 Anne Wessels
01-09-2021

9

11. Daan Kraster
12-11-2021

11
14
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EVEN VOORSTELLEN, NIEUWE BEZORGSTER

In het vorige nummer vroegen we een nieuwe bezorger (genderneutraal) voor ons
blad. Tot onze verrassing kregen we daar zes reacties op. De betrokkenen varieerden
in leeftijd van 13 jaar tot zeker voorbij de middelbare leeftijd!
Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure hebben we een nieuwe bezorgster gevonden.
Het is geworden Evelien Klein uit Odoorn.
Het leek mij goed om haar aan u voor te stellen, ze zal ongeveer een keer per maand
bij u aan de deur verschijnen. Of u haar ook steeds ziet is natuurlijk iets anders.
Evelien woont aan de Asterstraat, samen met haar partner en kinderen van 7 en 2 jaar
oud. In het dagelijks leven werkt ze al weer meer dan 10 jaar bij het Van der Valk
Hotel in Emmen. Ze is 34 jaar oud, dat mocht ik bekend maken.
We zijn erg blij dat we konden kiezen uit meerdere geschikte kandidaten, we gaan er
vanuit dat we de beste hebben gekozen.
We hebben inmiddels een overdrachtsmomentje met Gerda Straatman
(haar voorgangster) georganiseerd en danken haar voor haar jarenlange inzet.
We zijn Jan Cees Krediet en ondergetekende.
Als het goed is gaat u weinig tot niets merken van de verandering.
We wensen Evelien veel succes en misschien wel veel sterkte als er in weer en wind
bezorgd moet worden.
Theo Zondag
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LANDSCHAPSBEHEER DRENTHE
Meld uw klus aan bij NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart weer NLdoet.
Heeft uw organisatie, bewoners- of vrijwilligersgroep een leuke activiteit, zoals het
plaatsen van een insectenhotel of het planten van inheems plantgoed? Meld uw klus
dan aan op de website van NLdoet! Het is daarnaast mogelijk een financiële bijdrage
voor de activiteit te ontvangen. Het Oranje Fonds vergoedt tot maximaal € 350,- voor
bijvoorbeeld een insectenhotel, plantgoed of bloemenmengsels. U kunt een financiële
bijdrage tot uiterlijk 31 januari 2022 aanvragen
Subsidieregeling voor beplanting
Dankzij een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe zijn voor
de jaren 2021-2023 vanuit het project Plan Boom middelen beschikbaar voor
financiering van plantgoed voor groene initiatieven van scholen, bewoners- en
vrijwilligersgroepen. Wilt u dit voorjaar aan de slag gaan? Bent u geïnteresseerd?
Verstuur dan uw aanvraag voor 15 februari 2022. Voor meer informatie,
de voorwaarden en het aanvraagformulier kijkt u op www.nmfdrenthe.nl.
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OVERDEKTE SCOOTMOBIEL
Soms zie je ineens iets bijzonders of opvallends in het straatbeeld. Ruim een half jaar
geleden zag ik op het fietspad in Klijndijk een soort kas op wielen rijden. Ik reed langs
op m’n motor en net te snel om goed te zien wat ik nou eigenlijk gezien had, maar
bijzonder was het wel. Het kostte wat speurwerk van de redactieleden om te
achterhalen waar dit bijzondere mobiel toch thuishoorde. We vonden uit dat het in de
Paasbergen moest zijn.
En op de zonnige ochtend van de kortste dag in december was het eindelijk raak: daar
stond ie! In de garderobe van de Paasbergen, netjes geparkeerd: een scootmobiel mèt
afdak. Al snel vond ik de rechtmatige eigenaar, de heer Bennie Wolbers. Hij woont
sinds een tijd aan de Paashof en heeft het daar heel goed naar z’n zin. Hij leerde daar
zijn nieuwe vriendin kennen en die kwam op een goeie dag kletsnat van de regen
terug. Dát bracht hem op het idee een overkapping voor z’n eigen scootmobiel te gaan
fabriceren.
Eerst kocht hij het aluminium om een frame te maken voor het dakje, zodat hij daarna
de lange stukken op kon halen bij de doe-het-zelf. Die kun je tenslotte niet zomaar
vervoeren. Het dak is van plexiglas en dat heeft ie zelf gebogen. In het frame zitten
sleuven en daar past het precies in, zodat hij het vast kon tapen. Zodoende is het dak
ook waterdicht en netjes afgewerkt, aldus Bennie. Er zijn naast alle strips en rondom
plexiglas ook 2 rollen tape in verwerkt. Het geheel is 1.36 lang en 62 cm breed.
Aan de bovenkant van het frame – aan de in- en uitstapkant – is een aluminium stripje
dat uitsteekt, daar kan hij mooi zijn jas aan ophangen. En aan de zijkant van het frame
hangt een rood koordje dat uitkomt in een speciaal vakje; daarin zit de tag voor de
entree van het gebouw. Slim bedacht.
Er is sowieso goed over het ontwerp nagedacht. Bennie benadrukt dat er niets aan het
scootmobiel zelf zit vastgeschroefd. “Dat mag niet, voor de veiligheid. Je kunt niet in
zo’n scootmobiel schroeven.” Het frame zelf is kunstig aan elkaar bevestigd en sluit
precies aan op het voertuig. Met 4 schroeven is het geheel los te draaien zodat het er
af gehaald kan worden en het mobiel in originele staat zo weer gebruikt kan worden.
Aan de zijkanten heeft hij nog een paar extra aluminium strips gemaakt die hij kan
omklappen en vastzetten. Zo is zijn instap afgesloten en kan hij aan weerszijden een
extra plexiglas ruitje naar voren schuiven, zodat hij droog en tochtvrij zit. “En” zegt hij
“ik ga er zelfs mee naar Schippers en naar de winkels in de stad. En als ik de raampjes
weer open schuif, kan ik overal bij. Het stuur is ook mooi vrij gebleven en het mobiel is
nog steeds goed en veilig te besturen.” Het is echt creatief gemaakt en overal is aan
gedacht: er zit zelfs verlichting in! Dat heeft hij bij de ‘alles-voor-weinig-winkel’ in de
stad gehaald en netjes aan de dakrand gemonteerd. “In het donker zie je niks op het
dashboard en daarom heb ik er binnenverlichting in gemaakt.”
Met al dat aluminium en plexiglas is het een goed lichtgewicht ontwerp geworden en hij
schat dat het ongeveer 10 kilo weegt. En het mooie is, dat de snelheid van de
scootmobiel er niet minder door wordt. Het idee heeft overigens niets met corona te
maken, maar je bent wel goed beschermd.
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Omdat hij er geen schapenkleed in wilde hebben, heeft hij er zelfs kniebeschermers
voor gemaakt en dat scheelt een stuk. “Koude knieën wil je niet hebben”. Mooi dat
Bennie met zijn 88 jaar (in april hoopt hij 89 te worden) nog zo actief is.
Op m’n vraag hoe lang hij er aan heeft gewerkt, zegt hij “al tussen tieden bijeen een
jaar”. Hij heeft niet zo veel energie meer, maar hij heeft steeds iets gedaan en het in
onderdelen gemaakt. Tot slot zegt hij : “en ze mogen ook rustig een praatje met me
komen maken als ze willen”.
Heel mooi gemaakt meneer Wolbers en dank voor het interview.
Conny van der Bent-Rengers (eigen foto’s)
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PIETERPAD 2.0 (HELLENDOORN-HOLTEN)
Het is 12 juni 2021.
We hebben al heel wat
kilometers achter ons
gelaten en al veel gezien,
maar…. Vergeet alles wat
ik tot nu toe geschreven
heb, want dit was veruit de
mooiste etappe tot nu toe!
De Sallandse Heuvelrug
op het programma. De
route liep van Hellendoorn
naar Holten. Wij ook
overigens... wel net zo
overzichtelijk.
Rond half 12 samen met
Arjen gestart in
Hellendoorn voor een
wandeling van bijna 17
kilometer. Na de inspanningen van de vorige etappes was deze dus een eitje.
Inmiddels is 20 de standaard. We draaien onze voeten niet meer om voor alles wat
minder is! Binnen een paar minuten het dorp uit en de bossen in. Vanaf dat moment
ging het continu op en af. Boven op de heuvels wederom fantastische uitzichten.
Best apart eigenlijk. De heuvels in de omgeving zijn "slechts" tot 80 meter hoog, maar
toch kun je zo ontzettend ver kijken. Een kilometer of 20 is te doen, maar met een
beetje verbeelding is de Eiffeltoren ook zichtbaar. Moet je overigens niet te hard
roepen. Dat vinden andere mensen vreemd.
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Bijna 17 kilometer dus... Normaal te doen in 3,5 uur inclusief de gebruikelijke 15
minuten pauze na een uur lopen. Vandaag volledig uit de hand gelopen! Op de
Holterberg zijn namelijk een aantal horeca
gelegenheden gevestigd. En als je daar langs
komt, kan je niks anders doen dan het terras
opzoeken. Is ook gelukt!!! Zo ongelooflijk fijn
dat het op dat moment weer mocht. Arjen & ik
en bier in de horeca. Dat betekent Corona!
Damn... hadden ze geen limoen.
We moesten dus genoegen nemen met een
schijfje citroen. Dat mocht de pret niet
drukken overigens, want hoe fantastisch is
het om op een terras te kunnen zitten?
Zo gewoon tot en met 2019 en zo super nu!
En geen gelazer met mondkapjes etc.
Na 2 Corona's toch maar verder gelopen.
Verstandig anders hadden we er nu nog gezeten. Hoewel... dat is zeker geen straf!
Eenmaal aangekomen in Holten moesten er nog ff wat serieuze zaken worden
afgehandeld; bier en droge worst. De worst ‘uut Oring’ gaat nog steeds elke etappe
standaard mee en smaakt zoals altijd helemaal goed. Het biertje was ook prima te
doen. Huttenkloas triple uit Albergen. Genoemd naar een of andere crimineel uit
omstreeks 1750. In de regio ook wel bekend als Klaas Annink, wie kent hem niet?

De "goede" man werd veroordeeld en levend geradbraakt voor zijn daden. Best
vervelend, denk ik. Maar zijn bier smaakt er niet minder om. Bij de volgende etappe
laten we Overijssel ook alweer achter ons. Op naar Gelderland. Maastricht komt heel
langzaam in zicht.
Harald Fluks
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COMPANIUM
Al geruime tijd ziet u een advertentie in ons blad van Companium, accountants en
advieskantoor. Meer staat er niet, geen telefoonnummer of website, laat staan dat we
kunnen zien wie achter deze naam ‘schuil’ gaat. Natuurlijk wist ik dat wel, ik heb deze
adverteerder gestrikt in moeilijke tijden. Het gaat daarbij om onze dorpsgenoot Harm
Wiekens, vroeger woonachtig aan de Laskowskilaan en tegenwoordig al heel wat
jaren in Langhieten II. Tijdens de perikelen rond het sportpark werd onze
kennismaking weer hernieuwd (vroeger liepen we op zondagmorgen samen “hard”)
en zo hadden wij weer een adverteerder. Onze objectiviteit als dorpskrant is natuurlijk
spreekwoordelijk, wij zijn uiteraard niet gevoelig voor beïnvloeding. Gek genoeg is
Harm ooit begonnen als productiemedewerker in Musselkanaal, bij een fabriek waar
pallets werden geproduceerd. Dat begon na enige tijd echter te veel op werken te
lijken!!! Vervolgens stortte hij zich in de financiële dienstverlening, ik neem aan na een
daartoe strekkende opleiding, maar daar heb ik eigenlijk niet naar gevraagd. Voor alle
duidelijkheid, Harm heeft de AA-titel, Accountant-Administratieconsulent en is
aangesloten bij het NBA. Dat betekent onder meer dat hun werk jaarlijks wordt
getoetst.
Hij begon ooit bij DCO, tegenover Hotel Ten Cate in Emmen. Dat staat voor
Dienstverlening Christelijk Onderwijs. In 1999 begon hij als beginnend assistent bij
een accountantskantoor in Assen. In 2008 werd hij vestigingsleider bij hetzelfde
kantoor maar toen in Stadskanaal en in 2011 werd dat de vestiging in Emmen. In 2015
is hij vervolgens voor zichzelf begonnen, naar zijn zeggen mede dankzij de steun die
zijn vrouw Esther hem gaf. Zij overtuigde hem er van, dat waar het ook toe zou leiden,
ze het wel zouden overleven. Zij had daarin in elk geval wél het volste vertrouwen.
De naam Companium komt uit een Oud-Frankische wettekst en betekent groep
kameraden én brooddeler. Groep was bij het aangaan van dit avontuur nog wel een
groot woord, Harm had precies twee klanten! “Een mooie rustige opstap” aldus Harm.
Hij wilde en mocht natuurlijk niet werven onder de klanten van zijn vorige werkgever,
alhoewel er na verloop van tijd wel een aantal naar hem toe kwam!
Zijn vader zei altijd al: ”Een lopende hond vangt altijd wat!” en daarom gebruikte hij het
eerste jaar om met zoveel mogelijk bedrijven kennis te maken.
In 2016 startte de eerste werknemer, inmiddels zijn dat er 10. Het bedrijf is gevestigd
aan de Nijbracht in Emmen. Als ik zeg dat dit in de buurt van de McDonalds is weet u
genoeg. Volgens Harm is het zijn doel om het bedrijf in 10 jaar onafhankelijk van hem
te maken, dat wil dan weer niet zeggen dat het zonder hem verder zou moeten.
Zijn focus (modern woord, je zou ook kunnen zeggen; voorliefde!) ligt eigenlijk meer bij
het helpen van de klant in het voortraject dan bij de cijfers achteraf. “In het voortraject
heb je de kans om de uitkomsten van de rapportages positief te beïnvloeden”.
Gevraagd naar de toekomstplannen vertelde hij over een traject dat hij in 2019 heeft
gevolgd, dat met ondersteuning van de provincie en de Rabobank mogelijk werd
gemaakt, om gezamenlijk te verkennen hoe verder te gaan met het bedrijf. De
opdracht in het traject luidde: Schrijf het artikel dat over 1.000 dagen over jouw bedrijf
wordt geschreven. Voor Companium luidde de kop: Bedrijf groeit in 1.000 dagen van
1 vestiging met 4 personen naar 4 vestigingen met 40 personen. De praktijk is
weerbarstiger of in elk geval anders geweest.
(zie volgende bladzijde)
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In 2021 heeft Companium een collega bedrijf aangesloten met 5 werknemers,
daarmee was sprake van een verdubbeling van het aantal leden van de “groep”
Companium. Momenteel voert hij opnieuw gesprekken over een aansluiting, dat zou zo
maar weer een verdubbeling van het aantal personen kunnen opleveren.
Harm beschrijft zichzelf meer als ondernemer dan als manager, waarbij hij nadrukkelijk
wel stelt dat hij voor de laatste groep het grootste respect heeft.
Om nog even op zijn eerder genoemde echtgenote terug te komen, zij verzorgt,
zowel binnen het bedrijf als extern voor klanten, de HRM. In ouderwets Nederlands
heette dat; personeelszaken.
Zoals gezegd, de familie Wiekens woont in Langhieten II en bestaat naast Esther en
Harm uit 3 kinderen.
P.S.
Als u toch contactgegevens zoekt kunt u die via de website van het bedrijf vinden.
Theo Zondag
_____________________________________________________________________

22

RARA WAT IS DIT?
Volgens Jan Vrieling is het voorwerp
“een schippershaak waarvan de lange steel nog
ontbreekt” Dat de steel ontbreekt is goed gezien
echter kan de inzender van vorige maand de exacte
oplossing geven. De oplossing is: Een brandhaak.
De brandhaak, met een lange steel (ca. 400-650 cm)
werd gebruikt om bij een uitbrekende brand gaten in
het strooien dak te maken, het stro of het riet van een
dak te trekken om te beletten dat het vuur zich
uitspreidt. Om het vuur te helpen doven werden de
gevels en muren met het uiteinde van de brandhaak
omvergeduwd. Reeds in 1600 wordt al gesproken
over brandhaken. Ladders en brandhaken werden
onder een afdak bij het kerkhof gehangen en met
kettingen en sloten beveiligd.

Deze maand is de vraag iets anders dan anders. Deze keer zoom ik in.
U krijgt een deel van het voorwerp te zien, en ik daag u uit om ons te vertellen wat het
is. Uiteraard laat ik u de volgende maand het gehele voorwerp zien.

Bert van der Lit
(eigen foto)
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Recordaantal bomen en struiken geplant in Drenthe
In het najaar van 2021 is een recordaantal bomen
en struiken aangevraagd in Drenthe. Nog niet
eerder leverde Landschapsbeheer Drenthe en
Plan Boom zoveel plantgoed aan erfeigenaren,
bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen. In
totaal zijn er circa 200 verzoeken ingediend, wat neerkomt op bijna 30.000 stuks
bosplantsoen. De bomen en struiken die zijn aangevraagd, worden de komende
weken bezorgd en in heel Drenthe geplant.
De aanplant van nieuwe bomen en struiken vermindert de CO-concentratie in de lucht
en zorgt voor schaduw en verkoeling. Daarbij versterken ze de veerkracht van de
natuur en de biodiversiteit, zodat de natuur de effecten van klimaatverandering beter
kan opvangen. Het draagt bij aan de ontwikkeling én het behoud van een groenere en
gezondere leefomgeving. Ook laat het recordaantal plantgoedaanvragen
de betrokkenheid van inwoners van Drenthe bij de natuur, het landschap en de
cultuurhistorie zien.
Bewonersinitiatieven en erfeigenaren

Onder de noemer Streekbeheer ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe bewonersen vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de vergroening van hun eigen woon- en
leefomgeving. In verschillende Drentse gemeentes maken deze groepen aanspraak
op een zogenaamde stimuleringsregeling, waar vanuit ze beplanting en advies krijgen
van Landschapsbeheer Drenthe.
Op basis van de wensen en behoeftes van de mensen uit de omgeving, de
mogelijkheden in het gebied en de cultuurhistorische kaders wordt samen met lokale
initiatiefnemers een werkplan opgesteld. Ook particulieren dragen hun steentje bij.
Op verschillende plekken in de provincie ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe
grondeigenaren bij het natuurvriendelijk maken en/of (her) inrichten van hun erf.
Door de juiste aanpassingen op het erf verhoogt de biodiversiteit en sluit het beter aan
bij het Drentse (cultuur) landschap.
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BOEKBESPREKING
Grote Panda en Kleine Draak – James Norbury- Fontaine uitgevers 2021
“Wat is belangrijker, vroeg Grote Panda, de reis of de bestemming?
Het gezelschap, zei Kleine Draak.”
Één van de pagina’s uit dit bijzondere kijkboek met tekst. Gebaseerd op inzichten uit
het boeddhisme.
De tekenaar-auteur deelt in dit boek de inzichten die hij tegenkwam in een 2e hands
boek in een periode van zijn leven toen het niet goed met hem ging. Deze inzichten
hielpen hem om zijn negatieve gedachten die hem tot slaaf maakten los te laten.
Het inspireerde hem bovendien om als vrijwilliger te gaan werken bij een hulplijn voor
mensen die gevangen zitten in eenzaamheid, angsten en depressie. Hij was geschokt
door zoveel menselijk leed. In plaats van het oprichten van een hulpgroep besloot hij
zijn energie te gebruiken voor het maken van een boek om zo veel meer mensen te
bereiken. Het boek is dan ook opgedragen aan “iedereen die weleens verdwaald is”.
En wie is dat niet?....
Het boek volgt de seizoenen en begint met de lente. De landschappen zijn oosters en
minimalistisch geschilderd. Soms in zwart-wit, soms in zachte kleuren. Kleine Draak
observeert en ziet, Grote Panda geeft commentaar en inzichten door. De tekeningen
zijn prachtig: je ziet in elke tekening een stukje van de ziel van de maker. Je kunt bij
zo’n tekening een tijdje mijmeren of mediteren of gewoon je gedachten laten gaan.
In het zomerdeel zijn de kleuren groener, de wijsheden ontspannen. “Ik maak me
zorgen, zei Kleine Draak. Ik weet niet wat ik moet gaan doen. Eventjes niets, zei
Grote Panda, haal adem en luister naar de wind in de bamboe.”
Ook de herfsttekeningen kleuren met het seizoen mee. En de wijsheden zien meer op
dingen die moeilijk zijn. “Het is moeilijk om aardig te zijn voor iedereen. zei Kleine
Draak. Klopt zei Grote Panda, en het is nog moeilijker om aardig voor onszelf te zijn,
maar toch moeten we het proberen.”
De winter is wit van de sneeuw en blauw van de kou en heldere luchten, met
wijsheden als: ‘ik geef het op, zei Kleine Draak. Dat is prima, zei Grote Panda,
morgen proberen we het opnieuw’.
Na de winter zou je verwachten dat het boek eindigt, maar net als in de realiteit wordt
het na de winter altijd weer lente! Om verder te gaan. “Zijn we er al bijna?” vroeg
Kleine Draak. Grote Panda glimlachte: ‘ik hoop van niet’.
160 pagina’s met schilderingen en een paar woorden, ontroerend mooi.

Helene Westerik en Florien van Heest
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BIBLIOTHEEK NIEUWS
Gezien eventuele coronamaatregelen kijk op onze
website www.bibliotheekodoorn.nl voor de actuele stand
van zaken of activiteiten wel of niet mogen doorgaan.
Computercursus Klik & Tik voor beginners
In januari en maart starten we weer met de Computercursus Klik & Tik voor
beginners. In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om kennis te maken met de
computer. De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor mensen die nauwelijks of nog
nooit (zelfstandig) met een computer hebben gewerkt. Onderwerpen die aan bod
komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de computer, typen, teksten aanpassen en
e-mail versturen.
Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de Bibliotheek kan doen.
De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan de deelnemer zelf gaan oefenen.
De cursus kan onder begeleiding van een docent gevolgd worden.
In januari starten we weer met een nieuwe groep. Bent u ook geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Gea Uil (Bibliotheek Odoorn) tel. 088-0128235.
Boekstartuurtje
Maandag 14 februari van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun
ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de
bibliotheek. Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de
dreumesjes en hun ouders of oppas omtrent het thema In bad.
De toegang is gratis.
Even ontspannen begint bij de Bieb
De bieb is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is,
lid of geen lid en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier,
wilt leren, inspiratie zoekt, een vraag hebt of voor een ontmoeting komt; het mag en
kan allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden vindt en waar je je leven
lang kunt ontwikkelen. De deuren van de bibliotheek Odoorn staan altijd voor je open.
Word lid! Met een basisabonnement kan jij ontdekken wat de bieb allemaal te bieden
heeft. Voor de helft van de prijs ben je een jaar lang lid. En ben je jonger dan 19 jaar,
dan is het zelfs helemaal gratis! De actie loopt nog tot en met 31 januari 2022.
Digitaal café voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag
31 januari van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.
Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 4 februari
In deze periode staan de prentenboeken voor peuters en kleuters extra in het
zonnetje. Prentenboek van het jaar 2022 is ‘Maar eerst ving ik een monster’ van de
schrijver Tjibbe Veldkamp. Is je peuter of kleuter nog geen lid van de bibliotheek, maak
je kind dan in die periode gratis lid en ontvang een voorleesknuffeltje cadeau.
Ook in Bibliotheek Odoorn hebben we voor je peuter of kleuter mooie prentenboeken
te leen, een boek kan zoveel doen. Als de maatregelen het toestaan hebben we op
zaterdagmorgen 19 februari een voorstelling voor peuters en kleuters rond het boek
‘Maar eerst ving ik een monster’.
Houd onze website www.bibliotheekodoorn.nl in de gaten.
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Eendenkuil 21 januari 2013
(Foto’s Hettie Klein)
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