32e jaargang no. 10
Juni 2020

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
De kerkdiensten zijn voorlopig nog digitaal te volgen. Zie gegevens op de website
(www.vrijzinnigekerkodoorn.nl ) Op 12 juli zal er om 10.00 uur weer een dienst met
kerkgangers zijn binnen een daartoe opgesteld protocol. Voor deze dienst moet u
zich van te voren opgeven bij Willem Mulder tel. 0591– 513174
Voorganger: Helene Westerik

DORPSAGENDA
Expositie Janny Jalving van 18 juli tot 19 september 2020 in de Vrijzinnige
Hervormde Kerk, Valtherweg 1, 7873 AA te Odoorn. De expositie is te bezoeken op
zaterdag en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
AFVALKALENDER JUNI, JULI, AUGUSTUS & SEPTEMBER 2020
30 juni GFT, 7 juli plastic, 14 juli restafval, 21 juli GFT, 28 juli plastic,
1 aug. oud papier, 4 aug. restafval, 11 aug. GFT, 18 aug. plastic, 25 aug. restafval.
1 sept. GFT, 8 sept. plastic, 12 sept. oud papier, 15 sept. restafval, 22 sept. GFT,
29 sept. plastic.
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VAN DE REDACTIE
Ik wilde het maar eens niet over Corona hebben. We doen net als met de olifant in
de kamer, we doen alsof hij er niet is, terwijl we weten dat hij de kamer vult. Ik wilde
maar eens terugkeren tot de vroegere situatie en hét onderwerp aansnijden dat altijd
favoriet was; het weer!!! Is het u opgevallen dat sinds het begin van de Coronacrisis
- Oeps !!!! daar gaat ie toch weer – we bijna alleen maar prachtig weer hebben
gehad. Is dat ter compensatie door een hogere macht of is het een pesterijtje voor de
thuiswerkers? Als je dan thuis achter je PC zit om de Emmer gemeenschap te
dienen en het is buiten stralend weer, dan is de verleiding wel erg groot.
Het prachtige weer heeft helaas een groot nadeel, het is overal vreselijk droog.
We hebben de laatste dagen wat regen gehad, maar dat is nog lang niet genoeg om
het tekort in te lopen. Het viel mij trouwens wel op dat zodra de terrassen weer open
mochten – Oeps !!!! ik trap er voor de tweede keer in – het weer binnen twee dagen
omsloeg. We kregen opeens regen en de zon was in geen velden of wegen te zien.
Welke lering kunnen we hieruit trekken? Mijn conclusie is dat je een olifant in de
kamer niet kunt negeren, we moeten het maar weer gewoon over Corona hebben.
De Corona die je in flesjes koopt helpt trouwens wél tegen droogte, maar ik mag
geen reclame maken.
Theo Zondag
__________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 23 september 2020
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5.
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 13 september 2020.
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.
___________________________________________________________________
BURGERLIJKE STAND
15 mei - Sem, zoon van Roberto en Leonieke Bos en broertje van Luca
29 mei - Charlotte, dochter van Gerben en Wendy Hofsté en zusje van Julia
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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MEIJERING MEKKERT
VAN ROMANTICUS NAAR SCHLEMIEL
Regelmatig verwijt wederhelft mij niet romantisch te zijn. Fijntjes herinner ik hem dan
aan die ene keer dat ik hem jaren geleden op zijn verjaardag verraste met een hippe
fiets. Maandenlang had ik geld opzij gezet, waarmee ik uiteindelijk een hele hippe
moderne fiets voor hem kocht. Om 12 uur ‘s nachts toen wederhelft officieel verjaarde
haalde ik het met ballonnen versierde voertuig uit zijn schuilplaats tevoorschijn.
Verrast was wederhelft wel, blij niet. Het hippe voertuig “fietste namelijk voor geen
meter.“ Jarenlang stond de fiets dan ook te verstoffen in de schuur. Totdat ik onlangs
besloot het ding te verkopen. Ik stelde een uitermate eerlijke tekst op. “Hippe fiets voor
hippe vent. Voor korte afstanden. Fietst voor geen meter, maar je ziet er kapot goed
uit.” Uitermate in mijn nopjes met de tekst plaatste ik de advertentie en stuurde zuslief
een linkje.
Vier tellen nadat ik de advertentie had geplaatst had ik een reactie en nog geen dertig
tellen later had ik het ding verkocht. Gnuivend over mijn eigen spitsvondigheid en
verkooptechniek vertelde ik wederhelft over de succesvolle verkoop.
De verwachte complimenten bleven echter uit. “Of ik wel gekeken had wat er voor zo’n
ding geboden werd?!” vroegen wederhelft en zuslief zich af.
“Want dat bleek namelijk meer dan het dubbele te zijn van wat ik ervoor gevraagd
had!!!” En zo werd ik in minder dan een uur tijd van romanticus getransformeerd in
schlemiel. Dus romantiek? Nee, voorlopig niet meer.
Bianca
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ORINGER WEEKEND 2020
Ook wij, de organisatie van het Oringer Weekend, werden geconfronteerd met de
Corona-crisis. En hebben ons afgevraagd wat te doen.
Omdat over het houden van een dergelijk evenement nog geen enkele duidelijkheid is
hebben we met pijn in ons hart besloten het Oringer Weekend van 2020 af te gelasten.
We vinden dat natuurlijk heel erg jammer, maar we gaan zeker niet bij de pakken
neerzitten. We zullen ons met nog meer enthousiasme richten op het Oringer
Weekend van 2021 en houden u te zijner tijd graag op de hoogte van onze plannen.
Commissie organisatie Oringer Weekend
____________________________________________________________________
ONDUIDELIJKE TIJDEN
Het zijn rare tijden, daar is iedereen het over eens. Sinds de corona lock-down zitten
we thuis. Soms mogen of moeten we er uit voor werk. We gaan er uit voor
boodschappen. En heel langzaam, heel voorzichtig komt het sociale en sportieve leven
weer een beetje op gang. Dorpsbelangen heeft sinds maart weer een vergadering
gehad, natuurlijk op gepaste afstand. Een vergadering om vooral te bespreken wat er
niet door kan gaan. Want ondanks dat de regels steeds een beetje meer versoepelen
is het moeilijk in de toekomst kijken wat wel of niet door kan gaan. Waar tijd en energie
in gestoken moet worden terwijl het onzeker blijft of het door mag gaan. We keken
eerst terug naar wat er inmiddels afgelast is: de landelijke opschoondag, de stille tocht
op 4 mei en de jaarvergadering. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en
goed bevonden. Verder is besloten dat de jaarvergadering een jaar opschuift.
Vooruitkijkend heeft de commissie voor het Oringer Weekend besloten het feest dit
jaar niet door te laten gaan. Misschien gaat de Biking wel door. De organisatie is er
druk mee, vooral hoe en in welke vorm. Dus voor de bikers onder ons of voor
vrijwilligers er omheen is het aan te raden de site http://www.bikingodoorn.nl/ in de
gaten te houden. Wie weet hebben we het 2e weekend in september toch nog een
evenement in het dorp.
Er is weinig werk voor verkeersregelaars, de Oringer run ging niet door en ook de
wielerrondes gaan niet door. Dorpsbelangen heeft besloten dat de bolderwagen dit
jaar in de stalling blijft. De kosten voor de verzekering zijn hoog. Bijna alle gedane
reserveringen werden weer geannuleerd. Gezien de kosten versus baten en nog
onduidelijke en onzekere regelgeving heeft dorpsbelangen besloten dat er geen ritten
op de bolderwagen zullen zijn. En dan het dorpshuis. Natuurlijk zou AndersZ graag
weer van start gaan maar ook de organisatie Cosis doet zijn best goed met de regels
om te gaan. Op het moment van kopij schrijven is starten nog onduidelijk. Daarom
adviseren wij, houdt het vooral in de gaten. Hoe fijn zou het zijn als het terras weer
open is en er weer meer reuring zal zijn rond het dorpshuis. Want een beetje reuring
verlangen we allemaal weer naar.
Dorpsbelangen
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EXPOSITIE
Van Janny Jalving van 18 juli tot 19 september 2020 in de
Vrijzinnige Hervormde Kerk, Valtherweg 1, 7873 AA te
Odoorn. De expositie is te bezoeken op zaterdag en
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Jantje Johanna Jalving werd geboren op 10 september 1923
aan de Zijtak te Klijndijk. Hier heeft ze gewoond tot april 2019. Vanaf die tijd woont de
nu bijna zevenennegentigjarige Janny, vanwege haar hoge leeftijd en slechtziendheid
in Verzorgd Wonen te Exloo. Voor die tijd woonde ze altijd nog in het ouderlijk huis,
waar ze is opgeroeid met 3 broers en twee zussen. Later bleef ze daar wonen met
haar ouders en twee broers. Toen, zowel haar ouders als beide broers waren
overleden, woonde ze daar jarenlang alleen. Haar dagen waren gevuld met haar grote
(bloemen)tuin en met haar kunst. Ze schilderde/ tekende of wel in het atelier achter
haar huis, of ze trok er zolang het nog kon op uit. In de begintijd op de fiets, later de
Solex en nog later met haar auto. De provincie Drenthe was het meest geliefde
onderwerp. Met name het gebied Benneveld, Gees, Oosterhesselen, Oud Aalden,
Sleen, Schoonebeek en in haar directe omgeving, Valthe, het Odoornerveld en het
Oranjekanaal. Wat Janny het liefst schilderde, waren oude boerderijen en schuren.
Om Janny te citeren, ‘het leven moest er over heen zijn gegaan’.
Bij slecht weer maakte ze stillevens in haar atelier van bloemen uit haar eigen tuin.
Janny is een autodidact kunstenares. Wel heeft ze ooit eens een tekencursus bezocht
in Emmen en schriftelijke cursussen gevolgd. Janny is als kind al begonnen te
tekenen. Eerst met potlood, toen met kleurkrijt en later met olie en aquarelverf. Op
haar zestiende heeft ze haar eerste werk verkocht maar zo rond haar dertigste heeft
Janny zich volledig geprofileerd als schilderes. Dit tot ongeveer haar tachtigste jaar.
Dat er nog steeds belangstelling en vraag naar haar werk is, bleek afgelopen jaar 2019
tijdens een expositie in Zweeloo en de “Winterfair’ in Gees.
Nu exposeert Janny nog in de Oringerkerk, een kerk die haar altijd na aan het hart
heeft gelegen en ligt en waar zij als jonge vrouw actief deelnam aan het kerkelijk leven.
M.n. met ds. Van Lunzen had Janny een goeie band. De aquarellen, tekeningen en
olieverfschilderijen die in de kerk komen te hangen, daarvan is een aantal gemaakt in
Odoorn en omgeving met daarnaast een groot aantal stillevens. Verder dient hierbij te
worden vermeld, dat dit op één na de laatste expositie betreft waar nog werk van
Janny kan worden gekocht. Dit geldt ook voor haar expositie in het Dorpshuis in
Valthe. Deze loopt van 1 september tot 30 december en zal bestaan uit werk gemaakt
in en rondom Valthe. Janny heeft het grootste deel van haar schilderijen, aquarellen,
tekeningen geschonken aan het Museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht. Ook
zal hier het niet verkochte werk van zowel Odoorn als Valthe aan worden toegevoegd.
Na 30 december gaat haar werk min of meer op slot en kan het alleen nog in bruikleen
in overleg met museum Brands worden geëxposeerd. We spreken hier over ruim
600 werken die Janny aan dit museum heeft geschonken. Verder heeft Janny nog een
schenking gedaan aan het museum Ellert en Brammert in Schoonoord en de
oudheidkundige vereniging De Spiker in Schoonebeek, Stichting Het Drentse
Landschap, Drents archief en Hunebedmuseum in Borger.
Marchinus Elting
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NIEUWE COLUMNIST
In de persoon van Gezienus Omvlee hebben we onze “collectie” columnisten weer
aangevuld tot drie personen. Ik ken Gezienus als oud-collega, maar hij is
algemener bekend als voormalig lid van het collectief dat in Emmen als
gemeentedichter optreedt. Ik weet ook dat hij vroeger een van de redacteuren was
van het personeelsblad van de toenmalige Sociale Dienst in Emmen, de Sozafoon.
Tot aan de beruchte bestuurscrisis eind vorige eeuw, was dit blad de luis in de pels
van de directeuren en chefs van deze dienst. Eenmalig werd zelfs een nummer
uitgebracht onder de naam “Nieuw Emmer Peil”, waarbij de redacteuren onder
schuilnaam werkten. Officieel weet ik dus niet of Gezienus daarbij hoorde, zoals
zeer hardnekkige geruchten beweren. Het blad werd op enig moment zelfs
verboden, als ik het me goed herinner. Gezienus woont sinds enige tijd in Odoorn,
hij publiceert onder meer via Het vrije vers, waar de liefhebbers van het
zogenaamde light verse hun hart kunnen ophalen. We gaan nog een hoop schik
van hem beleven.

Zoals in een eerder nummer al is vermeld, is Aagje Blink met haar man Wim naar
Emmen verhuisd. Ze is daarom gestopt als onze columnist.
Maar ze blijft wel ons “vertaalbureau” als het gaat om correct Drents.
Wij zijn daar erg blij mee.
Theo Zondag
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VERDUBBELING N34
Een paar nummers geleden hebben ik iets geschreven over de mogelijke
verdubbeling van de N34. Dit was naar aanleiding van het verschijnen van een
notitie van de provincie met de naam Notitie Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke
verdubbeling N34. Ik heb toen ook aangegeven dat, als het allemaal doorging, er in
de maand mei hieraan ook in onze gemeenteraad aandacht zou worden besteed.
Deze besluitvorming ging evenwel sneller dan ik toen nog dacht, begin maart werd er
al een besluit genomen. Hoewel er in die periode geen raadsvergaderingen
hebben plaatsgevonden in verband met de Corona-crisis (vanaf enig moment werd
er digitaal vergaderd) heeft de raad van onze gemeente ingestemd met de plannen
van de provincie. Bij mijn weten was dit zelfs een unaniem besluit en het besluit is
door middel van een brief van de raad van 8 maart 2020 aan het provinciebestuur
kenbaar gemaakt. Formeel is besloten om in te stemmen met de procedure, zoals
die door de provincie is vastgesteld en die in eerste instantie bestaat in de opstelling
van een zogenaamde M.E.R. (Milieu Effect Rapportage).
De brief geeft echter ook aan dat de gemeente Borger-Odoorn instemt met de
uitgangspunten en de argumenten van de provincie voor dit grootscheepse project.
De bereikbaarheid van ons gebied wordt genoemd, ook het economische aspect
komt daarbij in beeld en verder de veiligheid en het belang van het openbaar
vervoer.
Mij verbaast deze gang van zaken enigszins. Het gaat hier om een van de grotere
ruimtelijke ingrepen in onze gemeente, dan zou een ordentelijke besluitvorming,
zonder tijdsdruk vanuit de provincie, wel op zijn plaats zijn geweest.
Als raadslid-gemaal heb ik daarover in huize Hofsteenge / Zondag al enige discussie
gevoerd, maar daar worden we het niet helemaal over eens. Mij eega verwijst naar
de inloopavonden die zijn georganiseerd en het feit dat dit besluit naadloos past in
het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, het GVVP. Dat plan is al eerder
vastgesteld.
Als ik dit schrijf vieren we onze 32e trouwdag, dus ik moet voorzichtig blijven, maar
toch! Volgens mij is onze gemeente al eens eerder door de provincie in een
bepaalde richting gerommeld - ik neem aan dat u zich de kwestie met de windmolens
herinnert - en om dat nou nog een keer te laten gebeuren lijkt mij niet verstandig.
Aan de andere kant, als de raad in zijn oneindige wijsheid dit in grote meerderheid
besluit, wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Er zullen trouwens in de toekomst
ook nog wel andere besluiten rond dit project moeten worden genomen, bijvoorbeeld
de vaststelling van bestemmingsplannen en dergelijke, maar het principebesluit ligt
er nu wel.
We gaan het allemaal zien.
Theo Zondag,
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PIETERPAD
In de juni editie van 2019 heb ik een stuk geschreven over het Pieterpad. Op het
moment van schrijven had ik 5 van de 26 etappes gehad, wat gelijk staat aan
87 kilometer van in totaal 492 kilometer. Mijn planning was om ergens in 2020
Maastricht te bereiken. Als ik die planning wil halen, moet ik nog flink doorlopen!
Misschien is het maar beter om de planning volledig overboord te gooien en gewoon
te genieten van de wandelingen.
Ik was vorig jaar met mijn verhaal geëindigd in Schoonloo. Dat betekende dat het
vervolg in ieder geval lekker naast de deur zou zijn. Inmiddels ben ik weer zo’n
85 kilometer (4 etappes) opgeschoten. Hoewel opgeschoten? Met mijn oorspronkelijke
planning in het achterhoofd is dat misschien niet helemaal het juiste woord.
De afgelopen etappes gingen van Schoonloo, via Sleen, Coevorden en Hardenberg
naar Ommen. Van Schoonloo naar Sleen was vanwege mijn jeugd een leuk stuk met
vele herinneringen.
Het daarop volgende stuk van Sleen naar Hardenberg is min of meer een noodzakelijk
kwaad. Mijn excuses voor de mensen uit de omgeving Coevorden, maar het is daar
gewoon niet leuk. Je loopt vlak voor Coevorden te genieten van de mooie natuur en
ineens verschijnt Plopsaland in beeld. Leuk om met kleine kinderen heen te gaan,
maar vanaf een afstand verpest dat lelijke gebouw toch een hoop van de omgeving.
Gelukkig wordt het vanaf Gramsbergen alleen maar beter. Op dat moment loop je het
Vechtdal in. Zoals gezegd ben ik momenteel in Ommen beland en met de Sallandse
Heuvelrug in het vooruitzicht belooft het vervolg wederom erg mooi te worden.
Harald Fluks
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NIEUWS OVER TANZANIA VANUIT ODOORN
Het is alweer 8 jaar geleden, om precies te zijn in november 2012, dat ik mijn laatste
bericht vanuit Tanzania naar Oes Dorp stuurde. Ik vond het fijn om contact te houden
met “Basiskamp Odoorn” en om onze dorpsgenoten op de hoogte te houden van ons
leven en werken in dit Afrikaanse land. Mede dankzij de Oringers heb ik destijds een
aantal kleinschalige projecten kunnen helpen realiseren.
Vanuit de fooienpot van Saphas kappers kreeg
Mleu, het Masai-jongetje, een rolstoel. Dankzij de
COOP Schippers en vele dorpsgenoten is het dak
van het weeshuis in Dar es Salaam gerepareerd
en kreeg de keuken een opknapbeurt.
In de Masai-steppe kon een alfabetiseringsproject
onder Masai-vrouwen gestart worden mede
dankzij hulp van de kerkgemeenschap in Odoorn.
En op de jaarlijkse Kerstmarkt vonden de kralen
kerststerren en onderzetters, de oorbellen en
kaarten gretig aftrek.
Ik heb verteld hoe onze hulp en lieve vriendin
Shianiadje aan haar prachtige naam is gekomen.
En over de andere sterke vrouwen, die ik tijdens
de periode in Tanzania heb ontmoet.
Sinds mijn definitieve terugkeer in Odoorn koester
ik die herinneringen.
Inmiddels is het 2020 en het is, na al die jaren, wel eens tijd om weer iets van me te
laten horen. Tanzania speelt nog steeds een grote rol in mijn leven en ik ben de
afgelopen jaren regelmatig terug geweest.
Naast mijn werk voor geneeskunde studenten van RUG/UMCG (ik organiseer de
tropenstages voor hen), ben ik secretaris van de stichting SINTAN IP. Deze stichting
ondersteunt o.a. ziekenhuizen en kleine gezondheidscentra in Tanzania, door het
organiseren en faciliteren van trainingen op het gebied van moeder- en kindzorg.
Bij voorkeur door het inzetten van Tanzaniaanse trainers.
Zo zijn we sinds 2017, op verzoek van onze lokale contactpersoon, bezig met de
voorbereiding en organisatie van een training voor de gezondheidswerkers van drie
kleine gezondheidscentra in het noordoosten van het land in het Simanjirodistrict.
Een gebied zo groot als de helft van Nederland waar ca. 200.000 mensen wonen met
weinig gezondheidsvoorzieningen. In de gezondheidscentra vinden nauwelijks
bevallingen plaats wegens gebrek aan goed geschoold personeel. En vaak gaat het
bij bevallingen thuis bij complicaties alsnog mis.
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Een Tanzaniaanse gynaecoloog in opleiding heeft op ons verzoek een inventarisatie
van de situatie gemaakt en tijdens een bezoek in november vorig jaar zijn de details
besproken met de lokale autoriteiten.
De training is gedurende een langere periode zeer goed voorbereid. Voordat de
Corona crisis uitbrak stond de training gepland voor eind juni. Het is nu afwachten of
de training wel in die periode kan door gaan.
Sintan IP krijgt zijn fondsen van sponsoren en particulieren. Tevens hebben wij een
aantal projecten kunnen realiseren in samenwerking met Wilde Ganzen. Ook voor de
training die nu op het programma staat hebben wij een beroep op deze organisatie
gedaan.
Mocht u interesse hebben in onze activiteiten kijk dan eens op www.sintan.nl. Ik kom
er graag iets over vertellen. En uiteraard is een bijdrage voor het project dat ik heb
beschreven ook altijd welkom!
Ons Bankrekening nummer is: NL47RABO0140082050
Een groet uit de Dopheide
Hilde Kiers
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HEJ ‘T AL HEURD
Hej ‘t al heurd dat…
Oeze kerk vrogger lichtkaans een aandere, achtziedige toren had hef?
Tweei toeristen hebt de fundamenten körsleden antröffen op het plein.
Archeologisch underzuuk möt nog oetwiezen of heur spekelatie klopt.
Onze kerk heeft vroeger waarschijnlijk een
andere, achtkantige toren gehad.
Een tweetal toeristen heeft onlangs de
fundamenten daarvan op het plein
aangetroffen. Nader archeologisch
onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre
deze
veronderstelling juist is.

————————————————————————————————–—————ONDERTUSSEN BIJ ODO
Het ziet er naar uit dat het harmonieorkest voor de
zomervakantie begint nog een paar keer kan
repeteren in het Klankholt.
Na 3 maanden stilte zijn we er wel aan toe.
Iedereen een hele fijne zomer gewenst!
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INTERVIEW MET HERMAN KOUDENBURG
Onlangs hebben we een interview mogen
afnemen van Herman Koudenburg. Met een lach
op ons gezicht zijn Harald en ik naar de Andries
Diepenbrugweg getogen. Dit was een moment
waarop het erg leuk is om deel uit te maken van
de redactie van Oes Dorp. Dat Herman het
slagersvak goed beheerst wisten we al wel, maar
dat werd ook snel duidelijk gemaakt. Op de BBQ
lag al een heerlijk stuk spek. Dat moest geproefd
worden, gevolgd door een zalige ribroast. Een
heuse traktatie. En in een erg gezellige sfeer
vertelde Herman hoe hij zo ver gekomen is.
Herman is geboren in 1963 aan de
Borgerderweg, een rasechte Oringer dus.
Hij is de oudste van 4 kinderen en groeide
op, op de boerderij van zijn ouders. Herman
wilde het boerenbedrijf niet voortzetten.
Hij ging in zijn pubertijd naar de mavo te
Borger. Hij kwam al snel met het slagersvak
in aanraking door middel van een
vakantiebaantje bij zijn oom Jan.

Na de mavo volgde Herman de slagersvakopleiding te Groningen waar hij werkend
leerde, 1 dag naar school en 4 dagen werken.
Na zijn school heeft hij twee jaar bij familie in de zaak gewerkt, maar hij wilde ook zijn
horizon verbreden en ging vijf jaar lang werken bij de keurslager in Emmen. Daar heeft
hij Karin ontmoet, en ze zijn nog steeds samen. Karin heeft een belangrijke rol in de
slagerij, maar daarover later meer.
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In 1988 is Herman gaan werken bij Van der Zee te Winschoten als assistent
bedrijfsleider. Dit was echter maar van korte duur, want na 1 jaar kon hij een goede
positie in de slagerij krijgen bij Schippers te Aalden. En daar werkt hij tot de dag van
vandaag met veel plezier als actief slager.
Als je met Herman in gesprek komt over het slagersvak zie je al snel de passie die hij
heeft voor het vak. Met liefde praat hij over zijn werk, het oude ambacht, maar vooral
over de mensen. De persoonlijke aandacht die hij in de winkel, maar ook thuis kan
geven aan de mensen, doet hem goed. Hij kan er intens van genieten als hij in contact
komt met de klant en daar soms ook een extra stapje voor kan zetten. Zo is hij ooit wel
eens op de fiets naar Grolloo gegaan om een bestelling toch op tijd af te kunnen
leveren. Dat is wat Herman namelijk ook wel graag doet en dat is fietsen.

Sinds acht jaar is hij voor zichzelf begonnen. In het begin maakte Karin de droge
worsten bij haar ouders thuis “op” Erica. Herman begon de verkopen vanuit huis. Dat
sloeg aan en het werd steeds meer. Tot op een gegeven moment hij met een kofferbak
vol worsten naar de voetbaltraining van zijn zoon ging. Karin besloot toen met haar
werk te stoppen en legde zich nu volledig toe op het maken van de droge worsten.
Met succes, want tot de klanten behoren nu ook een paar supermarkten en
voetbalkantines. De rollen zijn goed verdeeld. Herman is de contactpersoon en Karin
maakt de worsten en blijft meer op de achtergrond.
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Sinds ongeveer twee jaar hebben Herman en Karin nu de worstenmakerij aan huis.
Met een droogkast, vriezer en alles wat je nodig hebt om vlees goed klaar te maken.
Iedereen kan langs komen voor de worsten of ander vlees. Iedereen is van harte
welkom. En wil je zeker zijn dat er iemand thuis is, dan kun je bellen voor een
afspraak. Ook ziet men Herman en Karin graag met een kraam op de markt, bijv. de
kerstmarkt in Odoorn, en in `t gras te Valthe. Karin gaat ook naar de mensen toe en
staat op de markt in de Paasbergen. Helaas gaan de markten nu voorlopig niet door
i.v.m. de corona-crisis.
Het assortiment van Koudenberg Vleesservice zijn vooral de ambachtelijke
vleessoorten en streekproducten; de droge worst, schenk, nagelholt, gehaktballen,
rollade, eigen handgemaakte hamburgers (rundvlees) en BBQ-pakketten. Ook maken
ze leuke cadeau-pakketjes.
Nieuw is de Tomahawk-steak. Een malse steak van 1,5 tot 2 kg (incl. bot). Leuk om op
de BBQ te maken en dan met meerdere mensen van te genieten. Voor meer
informatie willen we u ook graag verwijzen naar www.koudenburgvleesservice.nl.
Mocht het water u nu al in de mond lopen, dan zou ik zeker een keer langs gaan.
U bent van harte welkom.

Bert van der Lit
(foto’s: Harald Fluks)
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VREEMDE EEND
Sinds een paar maanden maak ik een grote ofwel andere ronde met m’n hondje.
Aanvankelijk voelde het alsof ik m’n domein had overschreden, maar dat went vlug.
Ook daar is het een mooi stuk van onze woonplaats en ik kom er veel minder mensen
- dus ‘potentiële virusdragers’ - tegen dan aan ‘mijn’ kant van oes dörp. Het loopt een
stuk relaxter. Dat mag van mij in deze tijden graag zo blijven.
Resultaat is dat je (onontkoombaar en hoera, met gepaste afstand) af en toe andere
en minstens net zo vriendelijke inwoners tegen komt. De natuur ruikt er toch nét iets
anders en soms meen ik andere vogels waar te nemen. Sommigen klinken wel net
zoals in de Bloemenbuurt (en vergis je niet, ik woon hier nog bijzonder graag),
anderen wijken af in toonhoogte en zangvariatie. Zien doe ik ze niet, horen des te
beter.
Heb in de afgelopen maanden het land van kaal, somber en werkelijk verzopen, weer
geploegd, gezaaid, lichtelijk groen en uiteindelijk verdroogd zien worden. En nu er
laatst eindelijk wat regen van betekenis is gevallen, lijkt het zaaigoed wel ontploft!
Zeker, hier en daar zijn kale plekken waarneembaar. Of zoals een boer laatst tijdens
de inspectie van z’n gewas tegen me zei: “dood is dood” op m’n vraag of het nog
goed ging komen. En daar valt werkelijk geen speld tussen te krijgen. Er omheen is
gelukkig op overtuigende wijze toch een groene zee van gewas ontstaan.
Heb de beste man die ochtend gezegd dat ik thuis een regendans zou doen. Dat is
gelukt, maar de uitwerking arriveerde wel met een hele fikse vertraging. Dat was
balen. Maar het kwám in ieder geval.
Het effect van de regendans heeft wat dat betreft een rare overeenkomst met de
post naar mijn zus in Denemarken; haar verjaardagskaarten (en die van de andere
gezinsleden) van de afgelopen 2 jaar moeten, op één na, nóg aankomen. Dus wie
weet … Maar dat terzijde.
Vanuit het veld kom je, hoe de route van die dag zich ook ontvouwt, uiteindelijk toch
weer terug bij de thuisbasis. Altijd fijn.
Geregeld passeer ik daarbij de Eendenkuil en daar gonst het van nieuw leven.
Zie er watervlugge waterhoentjes die zich vanaf de bungalow aan de kerkkant over
het asfalt naar veilig water reppen. Schattig om te zien dat kleine spul.
De rest van de eenden schijnt zich ook te bekommeren om hun wel en wee en allen
houden een oogje in het zeil. Desnoods blijkt een dikke kwetterende snavel paraat
om mogelijk onheil bij voorbaat op de denkbeeldige drempel te tekkelen.
Of te tackelen? Dat laatste natuurlijk, want m’n viervoeter is wel klein, doch een
Jack Russell. En ze heeft nu eenmaal niks met eenden. Ik wel, zolang ze maar ze
zwemmen en kwaken, veren poetsen of brood eten.
Lees verder op blz. 17
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Vóór ik daar dichtbij kom, zie ik ‘m vaak al liggen. Of zou het een zij zijn?
Nee, gevoelsmatig denk ik van niet. Bovenop de steen die midden in de vijver staat en
die vermoedelijk ooit de functie van fontein vervulde, ligt compleet stoïcijns een zwarte
eend (m/v). Slaapt ie? Ik denk het. Hij geeft geen enkele sjoege bij het passeren.
En het gekke is, dat het altijd díe eend is.
Is het z’n verdomhoekje of juist z’n troon? Is het gewoon een vreemde eend in de bijt
die zich, net als ik soms, goed geïntegreerd voelt en instinctief toch weet dat je net effe
anders bent. En trekt hij zich er net als ik ook niet al te veel van aan? Het zou zomaar
kunnen.
Maar om mezelf nu met een geregeld stugge steenligger te vergelijken, dat gaat me
dan weer te ver. Laat mij maar lekker achter m’n laptop teksten en verhalen typen.
Dat voelt een stuk comfortabeler.
En wat je er ook van vindt, je hebt het gelukkig weer gelezen. Fijne zomer!

Conny van der Bent
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SPITWA(A)RK IN KLEUR: BLOEDBARG, PINKSTERMAANDAG, 17e-EEUWSE
POT BIJ VALTHE, ADRESAANDUIDING
Het tweede nummer van Spitwa(a)rk, is grotendeels in kleur. Het begint met een artikel
van Geert Smit. Hij belicht het ontstaan van de bloedbarg bij Poolshoogte. Een artikel
met veel oude foto’s. Harm Tiesing schrijft over pinkstermaandag, een dag waarop
men vroeger bijzondere spelletjes deed. Het artikel Vincent van Vilsteren gaat over
een 17e—eeuwse pot, gevonden bij de Valtherschans.
Jacob Westendorp gaat in op de adresaanduiding in Valthermond door de jaren heen.
De voorplaat is een kleuren-ansichtkaart van de Eendenkuil in Odoorn van zo’n 50 jaar
geleden. Jan Wierenga’s column Rondblik gaat over oude ploffietsen. De rubriek
(Herkent u het nog?) is een foto met een groep personen voor bakkerij Vos in Valthe.
Op de Middenplaat staat een elftalfoto van Valther Boys uit 1970. De rubriek Uit de
krant gaat over Perikelen rond scheepvaart en waterpeil in 2e Exloërmond.
De bloedbarg van Exel
Dit artikel, in het Drents, van oud-Exloër Geert Smit gaat over Poolshoogte. Een
heuvel met uitkijktoren in de boswachterij Odoorn. In 1934, bij de tweede
ontginningsfase van het gebied werd, in opdracht van boswachter Meelker, een heuvel
van 13 meter hoogte opgeworpen. Het ontwerp was van Meelkers zoon. Hij bedacht
ook de naam Poolshoogte. De klus werd verricht vanuit de werkverschaffing.
Pinkstermaandag
Vroeger was pinkstermaandag een dag waarop mensen zich vermaakten met allerlei
spelen. Tiesing was een verzamelaar van bijdragen uit het volksleven en deze dag
kwam toentertijd met vette letters in de almanak voor. Het was een dag voor
volksuitspanning. Tiesing vertelt over mooie en minder mooie activiteiten, zoals
katknuppelen, op hanen slaan, harddraverijen, stoethappen en andere spelletjes.
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Een 17e-eeuwse pot bij de Valtherschans
Vincent van Vilsteren, oud-conservator archeologie van het Drents Museum, richt
zich op het mysterie van de bronzen kookpotten. In Spitwa(a)rk wordt een 17eeeuwse pot, gevonden bij de schans van Valthe, voor het voetlicht gebracht. Achter
deze vondst gaat meer schuil dan men op het eerste gezicht zou denken. De pot is
in 1878 voor fl. 5,00 aangekocht, door bemiddeling van de burgemeester van
Odoorn, J.G. Borgesius, door het Provinciaal Museum van Oudheden (nu het Drents
Museum).
Adresaanduiding Valthermond
Jacob Westendorp neemt ons weer mee in het verleden van Valthermond. In het
begin van de vervening van het Valtherveenmoeras was de adresaanduiding van
de eerste bewoners maar heel summier. Hoewel de post altijd goed werd bezorgd,
werd waarschijnlijk ten tijde van de Eerste Wereldoorlog in de gemeente Odoorn een
betere adresaanduiding ingevoerd. Elke woning kreeg een eigen nummer. Maar daar
bleef het niet bij.
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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RARA WAT IS DIT?
Ook deze maand is er erg leuk gereageerd
op de vraag: “rara wat is dit?”
Op de inzending van dhr. de Vreede zijn
verschillende reacties binnen gekomen.
Het ging om een soort schaaltje met een
vakverdeling erin en het schaaltje kan
draaien.
Dhr. M. Elting dacht er het volgende over:
“ Redactie. Natuurlijk weet ik het niet zeker
maar in denk het volgende. Dit schaaltje stond
op de werkbank van de schoenmaker. Hierin
lagen hele kleine spijkertjes. Deze hele kleine
spijkertjes gebruikte de schoenmaker om
zolen onder de schoenen vast te spijkeren.”
Ook J. Geerts onze trouwe lezer was het hier
mee eens en schreef:
“ Hallo, hier ben ik weer, volgens mij is het een sorteerbakje van de schoenmaker met
al zijn soorten/maten mini spijkertjes voor het repareren van schoenen, kon hij ze zo
gemakkelijk pakken doordat het draaibaar is “.
En tot slot kwam Jan Kamping met een mooie uitgebreide toelichting:
“Het voorwerp in het mei-nummer van oes dorp doet mij sterk denken aan de vijftiger
jaren dat de schoenmakers nog actief waren voor het herstellen van schoeisel e.d.
Het voorwerp komt mij nog goed voor ogen. Het bevatte namelijk allerlei soorten
bevestigingsmateriaal voor onder meer schoenen. Zo werd een nieuw aangebrachte
zool onder een schoen volgens mij eerst van een sterk hechtende en geurende lijm
voorzien, alvorens de randen ervan werden vast-gehamerd met korte spijkertjes op de
schoenmakersleest. Deze en andere soorten bevestigingsmaterialen lagen in de
bakjes van het door u getoonde voorwerp. Het voorwerp stond in de zeer directe
nabijheid van de schoenmaker zoals u begrijpt. Ook werden er in die tijd noppen van
op elkaar gestapelde stukjes leer gespijkerd onder de lederen voetbalschoenen.
Met spijkertjes uit één van voornoemde bakjes!”
Alle inzenders vriendelijk bedankt. Wat leuk dat u zo reageert. Zo komt het voorwerp
bijna weer gewoon tot leven. Het is inderdaad een schoenmakersbakje.
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En dan nu de vraag van deze maand. De vraag komt deze keer van Piet Hagens.
Hij stuurde ons een tweetal foto’s en een vraag.
“Op de foto's ,een gereedschap waar mijn buurman mee kwam, of ik wist wat het was,
ik heb een vermoeden, maar hoor graag van iemand, die het zeker weet wat het is.
Met het schuifstuk kan je een veer, in twee standen spannen, als je hem dan ontspant
schiet het op een hard stalen punt. Er staat geen merk op, en wat er op staat, is in
Engels .”

In het volgende nummer komt de uitleg, echter zal dit pas in september zijn aangezien
de dorpskrant er even twee maanden tussenuit gaat. Maar laat u dit niet weerhouden
om ons te laten weten wat het voorwerp volgens u is.
Bert van der Lit
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MAG IK STRAKS OOK WEER MEEDOEN?
Met deze campagne wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe ouders die door de
coronacrisis in geldnood zitten en de contributie van sport- of cultuurclub niet meer
kunnen betalen, oproepen zich te melden. Het fonds betaalt dan de contributie.
Kinderen en jongeren die tot voor kort wekelijks naar de voetbalclub, dansschool,
judovereniging of muziekschool gingen, staan mogelijk het komende seizoen langs de
zijlijn omdat hun ouders de contributie of het lesgeld niet meer kunnen betalen.
“Dat kan en mag niet zo zijn”, benadrukt Koert Thalen, coördinator van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Drenthe: “sport en cultuur moet mogelijk blijven voor deze kinderen.”
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeit 7,9% van de kinderen in
de provincie Drenthe op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum.
In de gemeente Borger-Odoorn leven ongeveer 300 kinderen in een gezin met een
inkomen onder de inkomensgrens (bron: CBS 2020). Dit is 5,9% van de kinderen in
deze gemeente. Een groot gedeelte van deze kinderen kan nergens aan meedoen.
Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor hun leeftijdsgenootjes
vanzelfsprekend zijn. Sport en cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal
optimaal te ontwikkelen. Het verenigingsleven haalt kinderen uit hun isolement, brengt
de nodige orde en regelmaat en bovendien nemen zelfvertrouwen en motivatie
zienderogen toe. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar
ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. Door de coronacrisis zal
het aantal kinderen dat opgroeit in armoede alleen maar toenemen vreest het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Daarom is het Jeugdfonds de campagne ‘Mag ik
straks weer meedoen?’ gestart. Tijdens de lockdown is het belang van samen sporten
op de vereniging en meedoen aan culturele activiteiten, extra duidelijk geworden.
Met de campagne ‘Mag ik straks weer meedoen? wordt het belang van samen sporten
en meedoen aan culturele activiteiten nogmaals onderstreept. Hiervoor is de speciale
campagnepagina magikweermeedoen.nl live gegaan.
De pagina is bedoeld voor ouders (die door de coronacrisis financiële problemen
hebben), intermediairs (die het verschil kunnen maken, juist nu) en donateurs (die
deze kinderen/jongeren kunnen helpen met een donatie).
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN ODOORN
Onlangs ontdekte onze correspondent, tevens bezorger, Jan Kees Krediet een
verassende ontwikkeling in ons dorp. In eerste instantie gingen zijn gedachten uit
naar een UFO, die in ons mooie dorp zou zijn geland en nog weer later aan de
mogelijke realisatie van een raket-lanceerbasis in Oring. Een soort Cape Kennedy
aan de Exloërweg. Als u naar de bijgeplaatste foto ’s kijkt is deze reactie volkomen
begrijpelijk. Nieuwsgierig als hij van nature is, heeft hij maar eens even met Willy
Steenge gesproken over de betekenis van deze “dinger”.
Wat bleek:
Het betreft hier een vakantieverblijf, geplaatst door Bart Steenge en een compagnon,
het bouwwerk is beschikbaar voor de verhuur. Het ontwerp en de productie is van
deze compagnon, een relatie van Bart uit de wereld van de tijdelijke bouwwerken als
festivaltenten en aanverwante artikelen. Onder de naam “Slapen bij het Hunzebos”
kan men hier overnachten met een inderdaad prachtig uitzicht richting het Hunzebos.
Mede dankzij de medewerking van de gemeente Borger-Odoorn, die in verband
met de Corona-tijden een, naar ik aanneem tijdelijke, vergunning verleende voor
de oprichting van dit bouwwerk. Het ziet er futuristisch uit, maar geplaatst in het
“olde landschap”, hebben we er maar mooi weer een attractie bij.
We hopen dat het een groot succes wordt.
Theo Zondag
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LEZEN EN VOORLEZEN (142)
N.a.v. Annemarie van den Brink en Suzanne Wouda, Oorlog in inkt, Amsterdam
2020
DAGBOEKVERHALEN OM NIET TE VERGETEN EN WEL OM NOG EENS TE
LEZEN
Ik kom nog een keer terug op de jaren 1940-1945, de oorlogsjaren waarin
Nederland door Duitse troepen bezet werd gehouden. We hebben daar al bij stil
gestaan maar nu trof ik bij de boekhandel in Emmen een prachtig uitgegeven boek
aan. De beide dames die het schreven en samenstelden werken met kinderen als
psycholoog en onderwijsbegeleider (ze werden geboren in resp. 1967 en 1974).
Ze stelden 14 verhalen samen van kinderen tussen de 10 en 18 jaar die in de
oorlogsjaren een dagboek hadden bijgehouden.
Verder verdiepten ze zich in andere bronnen via het NIOD, een gebouw waarin veel
over de oorlog in Nederland te vinden is. De mensen die daar werken kun je van
alles vragen over de jaren van W.O.II.
Ontroerende en tegelijk droevig stemmende verhalen zijn het geworden, mede door
de toegevoegde verbindende teksten. Voorbeelden zijn de verhalen van Jeanne
Palland die samen optrekt met Betje Kropveld uit Emmen. Ze leven al lang niet meer.
Een verhaal van kinderen uit Amsterdam legt weer andere accenten
(zie p. 174- 190). Ook lezen we over 2 Joodse kinderen uit Duitsland die in de
Nederlandse provincie Limburg werden opgevangen. Ze kwamen na de oorlog bij
familie in Amerika terecht.
Rond alle verhalen zijn informatieve gegevens in een blauwe letter opgenomen die
de leesbaarheid vergroten. Zo - en ik noem hier ook de woordenlijst die je vindt op
p. 192-203 - is dit een uitstekend boek om het hele jaar door te gebruiken. Het geeft
een goed beeld van wat er allemaal heeft plaatsgevonden.
Uitgeverij Ploegsma heeft deze verhalenbundel heel fraai uitgegeven. Ik zeg dat
graag nog een keer. Het is net of de tegenstelling met de harde werkelijkheid die
beschreven wordt daardoor een oproep betekent aan de mensheid om de
wereldwijde samenleving mooi en
goed te houden voor alle rassen.
Berend Boekman

Foto; pixabay
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BIBLIOTHEEKNIEUWS JUNI 2020
Vanaf maandag 8 juni zijn alle vestigingen in
de gemeente weer open, zij het wel met een
aangepaste zomeropening. Dat betekent dat
Bibliotheek Odoorn alleen op de maandag en
donderdag open is. Het gaat om een beperkte dienstverlening, alleen materialen
lenen en inleveren is mogelijk.
Beperkte dienstverlening
Op dit moment is het nog steeds alleen mogelijk om materialen te lenen en in te
leveren. Van de andere faciliteiten, zoals de leestafel, computers, kopieermachine,
koffieapparaat en toilet kan nog geen gebruik worden gemaakt.
De bibliotheken adviseren klanten om voor het bezoek de website te checken voor
actuele informatie.
De medewerkers van de bibliotheek wensen u fijne zomerse dagen.

Foto; pixabay
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Valtherweg van Valthe naar centrum Odoorn. Rechts pand J. Dekens (1965)
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