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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 4 april (1e Paasdag) kan er via het YouTube-kanaal van de Gele Bus een
Paasdienst worden bekeken met Emma van de Berg en Helene Westerik. Deze
dienst kan op 5 april (2e Paasdag) beluisterd worden op Radio Borger-Odoorn.
Radio Borger Odoorn is te vinden via de ether op 106.0, op de kabel op 107.5 of op
Ziggo Digitaal 917. Op internet: http://rtvborgerodoorn.mrjs.nl
DORPSAGENDA
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland.

AFVALKALENDER APRIL/MEI 2021
30 maart GFT, 6 april plastic, 10 april oud papier, 13 april restafval, 20 april GFT,
24 april plastic, 4 mei restafval, 11 mei GFT, 18 mei plastic, 22 mei oud papier, 25
mei restafval.
De afvalwijzer 2021 kunt u vinden op https://www.mijnafvalwijzer.nl
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VAN DE REDACTIE
Inmiddels leven we eind maart en is in onze dagelijkse situatie niet erg veel
veranderd. Als u dit leest hebben we wel Tweede Kamer verkiezingen achter de rug
en dat in een corona-omgeving. Hoe dat is verlopen weet ik op het moment van
schrijven nog niet en hoe de uitslag was, weet ik ook niet. Ik vermoed dat Mark Rutte
de grootste partij is geworden, maar ook dat weet ik niet zeker. Als redactie weten
we één ding wel zeker en dat is het feit dat Frans Brinkman gestopt is als redactielid.
Verderop in dit nummer leest u daar meer over, maar dit feit is wel zo belangrijk dat
ik het hier al wil aankondigen. We hebben nu dus een emeritus-redactielid!
Het gaat hier wel over een van de mensen van het eerste uur van dit blad en ik wil
het interview van Conny met Frans dan ook zeer bij u aanbevelen. Verder blijft het
vullen van onze kroniek toch wel meer en meer een probleem opleveren. Er gebeurt
immers niet echt veel in oes dörp als het gaat om evenementen en over zaken
achter de voordeur mogen wij helaas niet berichten. Ik zou dat wel graag willen,
maar daarin word ik beperkt door privacyregelingen en dergelijke.
Er worden gelukkig nog wel kinderen geboren, het leven staat niet helemaal stil.
Uit pure armoe heb ik maar iets geschreven over zoiets saais als belastings.
Neemt u mij vooral niet kwalijk, ik wist even niets anders!
Laten we het maar houden op een tekst uit een lied van Boudewijn de Groot
(vertaling van Bob Dylan): “Er komen ander tijden”.
Theo Zondag
__________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 22 april 2021
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5.
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 11 april 2021.
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.
___________________________________________________________________
BURGERLIJKE STAND
Geboren: 21 februari - Carice Maria Bentlage, dochter van Adriana en Emiel en zusje
van Oliver.
25 februari - Stenn Zikken, zoon van Daniëla en Sander en broertje van Jelena en
Jordy.
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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RECLAME
Nogal wat mensen believen geen reclame in de brievenbus; zij zien dit als een
ongewenste inmenging in hun particuliere leven. Ofzo. Bij ons thuis houden we juist
wèl van reclame. Vooral het feestpakket dat in het weekend in de bus valt. Met daarin
drogisterijen, elektronica-, bedden- en meubelboeren, bouwmarkten en natuurlijk
diverse supermarkten: AH, Boni, Aldi en uiteraard voorop Jeroen, die hier het
thuisvoordeel heeft. Maar denk erom: Op = Op!!! Af en toe zit er ook wat van de Lidl
tussen; als ze daar een paar centen over hebben kan er blijkbaar ook een foldertje
naar Oring. Lijkt het.
Een complete Winkel van Sinkel al met al, gratis en voor niets in de bus, met
producten die praktisch te geef zijn, tenminste: als je de wervende teksten mag
geloven. En waarom zou je ze niet geloven. Mij zijn voorbeelden bekend van
gezinnen die elke week familieberaad hielden – misschien nog wel - waarbij alle verse
reclame over tafel lag uitgespreid en elk gezinslid een route langs de aanbiedingen
voor zijn of haar rekening nam. Dat scheelde behoorlijk in een begrotelijk gezin.
Reclame is dus heel handig; als Jeroen hier in het dorp de magere riblappen in de
aanbieding heeft, dan mag je er toch niet aan denken dat je daar niets van meekrijgt?
Iedereen een week lang aan de voordelige riblappen en jij weet weer van niks?
Een zuiver horrorscenario. Trouwens, nu we het er toch over hebben: Jeroen en de
zijnen hebben een prachtige vernieuwde COOP gekregen, daar zijn we het vast
allemaal wel over eens.
Bij ons in de Bloemenbuurt werd het hier boven beschreven feestpakketje geruime tijd
bezorgd door een alom gerespecteerde Oringer zakenman, geholpen door zijn gezin.
´t Zal aanvankelijk een klusje voor de kids zijn geweest, maar ja, die dachten natuurlijk
ook: waarom zelf moeilijk doen als ons pap óók gewoon thuis is? Ik vond het wel een
mooi gezicht, hoe de ondernemer zich per rijwiel door de buurt voortbewoog, de
folderpakketten voor ´t grijpen, met kalme pedaaltred en zich niet te groot achtend voor
wat eenvoudig bestelwerk.
Momenteel zit jammer genoeg in onze buurt de klad er een beetje in, in het
bezorgwezen bedoel ik. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we al een aantal
weken geen feestpakketje ontvangen. Wat altijd heel gewoon en vertrouwd was, is nou
ineens een gemis. Wat ook de oorzaak moge zijn, ik hoop van harte dat de bezorging
spoedig wordt hervat. Misschien is dat inmiddels al wel het geval.
Dan heb ik niks gezegd: overmacht.
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AFSCHEID VAN FRANS BRINKMAN ALS REDACTIELID
Dit briefje schrijf ik niet met veel plezier. Het volgende is namelijk aan de orde.
Een aantal jaren heb ik steeds elke maand een (jeugd)boek besproken in de
Dorpskrant. Ik merk nu dat het mij steeds meer moeite kost om dit werk voort te
zetten. Het kost mij teveel inspanning en mijn concentratie laat te wensen over.
Het is dus tijd om weg te gaan. Het spijt mij dat ik dit werk moet opgeven, want het
heeft mijn hart. Ik dank jullie en iedereen die mijn besprekingen altijd gelezen heeft.
In de komende tijd zal er nog wel af en toe een interview met mij en Helene Westerik
over een boek verschijnen.
Met een hartelijke groet en tot ziens,
Frans Brinkman,
Mede namens Berend Boekman

_____________________________________________________________________

Zoals u kunt lezen in bovenstaand bericht, heeft Frans, om genoemde redenen,
besloten uit de redactie van Oes Dörp te stappen en ook zijn rubriek Berend Boekman
(BB) niet meer op de oude manier voort te zetten. Dat spijt ons, met name ook omdat
we beseffen dat het Frans zeer aan het hart gaat.
Frans is vanaf het begin van de dorpskrant zo'n 33 jaar geleden betrokken geweest bij
Oes Dörp vanuit diverse invalshoeken (zie hiervoor ook het gespreksverslag dat
Conny maakte). Het is voor ons als redactie heel bijzonder dat iemand zo lang
betrokken is geweest bij een dorpskrant die door veel inwoners van Odoorn wordt
gewaardeerd.
Ook via deze weg willen we Frans nogmaals bedanken voor zijn inzet om van
Oes Dörp een zeer lezenswaardig krantje te maken. We zien er naar uit dat er toch
boekbesprekingen zullen volgen in interviewvorm, zoals ook in deze dorpskrant te
lezen is.
Namens de redactie, bedankt Frans, we wensen je alle goeds toe!

Anke van den Honert
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FRANS BRINKMAN – AFSCHEID VAN EEN REDACTIELID
Volgens overlevering is Frans een van de oprichters van Oes Dörp. Daarover zei hij,
dat iemand anders het had bedacht en hij het direct een goed idee vond. Hij woonde
hier toen nog maar net. Ze hadden er eerst niet veel vertrouwen in dat hij er bij kwam,
maar dat veranderde vlot. Hij vervulde verschillende functies: eerst was het stukjes en
verslagen schrijven van e.e.a. of over bijeenkomsten die van algemeen belang waren.
Al vlot daarna werd hij voorzitter om dat vervolgens gedurende zo’n 20 jaar te blijven.
De taken werden verdeeld zodat er voldoende kopij was en het krantje uit kon komen.
Later werd het te druk om het te combineren met zijn eigenlijke werkzaamheden.
Hij heeft zich sindsdien weer op het schrijven toegelegd.
Wellicht aardig om iets over zijn achtergrond te vermelden. Na zijn studie werd Frans
predikant in Friesland, daarna in Groningen en vervolgens belandde hij in Drenthe.
Waarom een studie theologie vroeg ik hem. Frans: ik ben opgegroeid in een gezin dat
positief tegenover de kerk staat, ik wilde studeren en heb beide gecombineerd.
De studie ging met ups en downs en uiteindelijk heeft hij die toch voltooid.
Hij is getrouwd met Florien van Heest. Hij heeft 2 zoons in Groningen en Florien heeft
1 dochter. Hij heeft 2 kleinkinderen.
Over Oes Dörp: het allereerste nummer kwam uit in september 1988. In de uitgave van
november van dat jaar is te lezen dat Frans op 23 oktober als predikant bij de
Nederlands Hervormde Kerk in
Odoorn, als opvolger van Dominee
Van Lunzen, zijn intrede heeft
gedaan. In het januarinummer van
1989 staat zijn naam voor het eerst
vermeld bij de redactieleden.
De introductie in die uitgave luidde
als volgt:
‘Nieuw redaktielid: de redaktie is
verheugd met de komst van een
nieuw lid in de persoon van de heer
Frans Brinkman, beter bekend als
dominee. Wij heten hem van harte
welkom en hopen op een
vruchtbare samenwerking.’
Dat hij die vruchtbare
samenwerking zó ter harte heeft
genomen en zich voor zo’n lange
tijd heeft verbonden, hebben de
redactieleden van destijds vast niet
kunnen vermoeden. En wie doet
hem dat na? Dit is een dikke pluim
waard!
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Over hoe hij op de naam Berend Boekman voor de maandelijkse columns kwam, zegt
hij: het is een figuur, een pseudoniem, dat als volgt is ontstaan. De column gaat over
een boek, ik ben een man zei Frans en Berend begint ook met een B. Dat klinkt wel
logisch. In totaal heeft hij er 147! geschreven.
Als je bedenkt dat er 10 Oes Dörp-en per jaar uitkomen, betekent het dat hij deze
rubriek gedurende 14 jaar en 7 maanden heeft gevuld en daarvoor in ieder geval 147
kinderboeken heeft gelezen.
Frans schrijft overigens ook in ‘Het kerkkrantje’ van de Vrijzinnige Kerk Odoorn.
Als praktiserend predikant is hij zo’n 12 jaar geleden gestopt (op 17-1 jl. is hij 78 jaar
geworden). Over zijn opvolgster, Helene Westerik, is hij zeker tevreden.
Plots klinkt gefluit achter m’n schouder. Het blijkt een klok te zijn die elk heel uur een
ander vogelgeluid laat horen. Grappig doch onverwacht. Plaats van interview is
overigens ‘naast de geitjes’. En waar komt zijn voorliefde voor geiten vandaan?
Hij antwoordt dat het misschien is omdat ie steenbok als sterrenbeeld heeft en ze zo
eigenwijs zijn. Ik mocht trouwens na afloop met Florien nog even bij de geitjes kijken
en wat een ontzettend leuke dieren, vooral die jonkies. Lief joh.
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Op m’n onmogelijke vraag hoeveel boeken hij heeft gelezen, zegt hij bescheiden
“misschien wel duizend”. Gezien de gigantische hoeveelheid boeken waartussen wij
ons gedurende dit gesprek bevinden, zeg maar gerust een ‘huisbibliotheek’, is m’n
inschatting dat het flink wat meer moet zijn. Frans heeft een enórme passie voor
lezen. Het hoofdthema is theologisch; vrijzinnige theologie. Hij heeft een grote liefde
voor filosofie, poëzie en Nederlandse en Vlaamse literatuur.
En heb je dan favoriete schrijvers wil ik weten: heb je een top 3? “Ah, een top 3, nou
dat is niet moeilijk.”
Het verzamelde werk van A. Alberts, een ambtenaar in Nederlands-Indië die schrijft
over de ‘tussengebieden’. Over een jongen die veel van bomen houdt, maar voor zijn
studie naar de stad moet. Op een nacht keert hij terug naar z’n huis èn bos. Práchtig!
voegt Frans er zo enthousiast aan toe, dat ik nieuwsgierig wordt naar het verhaal.
Op 2. staat de Vrijzinnige theorie, van de door Dominee Van Lunzen opgerichte
Zwingli bond.
Na kort nadenken noemt hij op de 3e plaats de filosoof Søren Kirkegaard, omdat die
geprobeerd heeft de echtheid van de theologische leer te bevorderen. Dat wil zeggen
dat je het niet alleen maar leest of een uur op zondag in de kerk zit, maar het geloof
daadwerkelijk (be)leven.
Frans hoopt dat mensen blijven lezen. Het klinkt misschien simpel zegt hij: het
bevordert het zicht op de wereld en de mens. Hij hoopt dat hij door zijn schrijverij een
bijdrage heeft kunnen leveren. Vervolgens heeft hij ook nog een leestip voor ons:
John Boyne, een Ierse jeugdboekenschrijver met al 14 titels op zijn naam. De man
schrijft over actuele thema’s, het is spannend én hij kan humoristisch vertellen.
Zijn toekomstwensen: a. gelukkig zijn en blijven en b. aan het milieu denken. We
wonen in een prachtig stukje Nederland en dat moeten we zo houden. Dat we ons
niet te buiten gaan aan allerlei woeste dingen.
Wil je nóg iets aan de lezers kwijt? Laten mensen de humor een beetje bewaren en
niet alleen zo bloedserieus zijn. Het belang van humor wordt onderschat.
Het was best bijzonder dit keer een collega te interviewen. We hebben van alles
besproken en ook gelachen. Dankjewel voor jullie gastvrijheid en een mooi gesprek.

Conny van der Bent
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VAN DE PENNINGMEESTER
De redactie is ook in deze rare tijd, waar we niet kunnen samen komen om te
vergaderen, steeds druk om voor u de dorpskrant samen te stellen. We doen ons
best om iedere maand weer een leuke en informatieve krant af te leveren.
Hiervoor hebben we een fijne redactie en een groep mensen die met overtuiging de
dorpskrant willen maken en bezorgen. Maar ook het maken van een dorpskrant kost
geld. Dit krijgen we van onze abonnees, adverteerders en donateurs.
Het valt me op dat de dorpskrant de laatste maanden meer donaties krijgt dan
anders. Hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank.
Het valt niet altijd mee om de
eindjes weer aan elkaar te knopen,
maar met uw hulp gaat het zeker
lukken. Graag zou ik iedereen
persoonlijk willen bedanken,
echter heb ik vaak niet de juiste
adresgegevens.
Vandaar dat ik via deze weg
iedereen bedank voor zijn of haar
gift.
Het is fijn om te zien dat “Oes Dörp”
gewaardeerd wordt. Als u zelf nu
eens een idee heeft of een stukje in
onze krant wilt zetten, nodig ik u uit
om ons te mailen.
Immers is Oes Dörp een krant van
ons allemaal.

Bert van der Lit
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BELASTINGS
Eind februari hebben de eigenaren van een woning onder u weer de jaarlijkse
aanslagen van de gemeentelijke belastingen ontvangen (of in de volksmond;
“de belastings)”. Vroeger, toen dat nog mocht, was het eind februari begin/maart een
geliefd onderwerp op (verjaardags)feestjes en dergelijke en anders zorgden de
Telegraaf, de Vereniging Eigen Huis of andere media er wel voor dat het een
onderwerp van gesprek werd. De spreekwoordelijke melkkoe kwam dan steevast ook
om de bocht. Ik weet uit ervaring dat over dit onderwerp de nodige onduidelijkheden of
misverstanden bestaan, die trouwens volgens mijn waarneming, bewust vanuit
bepaalde (politieke) opvattingen in stand worden gehouden. Wellicht kan ik een aantal
daarvan wegnemen. Ik dacht, ik pak mijn oude vak nog eens weer op en ik ga
proberen daar enige duidelijkheid over te verschaffen. Ik word niet ingehuurd door de
gemeente, mocht u dat misschien denken.
Allereerst krijgen alleen de eigenaren een aanslag, tenminste als het om woningen
gaat. Huurders van woningen betalen nergens in Nederland Onroerende Zaak
Belasting (OZB) en in Borger-Odoorn wordt van huurders ook geen Rioolheffing
geheven (in Emmen gebeurt dat wél). Voor de Afvalstoffenheffing betalen huurders
ook in Borger-Odoorn wél, daarvoor krijgen we ieder kwartaal een aanslag. In een
vorig nummer heb ik al aandacht besteed aan de Afvalstoffenheffing. Voor de OZB en
(in sommige gemeentes, bijvoorbeeld ook in Borger-Odoorn) de Rioolheffing, is de
zogenaamde WOZ-waarde van belang. WOZ staat voor Waardering Onroerende
Zaken. Sommigen spreken ook over de WOZ-belasting, dat is dus eigenlijk onjuist.
Overigens wordt de WOZ-waarde ook gebruikt door de waterschappen voor een deel
van hun belastingen en door het rijk bij het bepalen van het eigenwoningforfait bij de
inkomstenbelasting (het tarief is hier 0,50% van de WOZ-waarde, dat wordt bij uw
belastbaar inkomen opgeteld). Daarnaast speelt de WOZ-waardering een rol bij het
bepalen van de Erfbelasting (vroeger het Successierecht).
Vooral die WOZ-waarde is altijd voorwerp van discussie, zeker als er tussen buren of
bekenden vergeleken wordt. Hier ontstaat vaak meteen een misverstand. Men denkt
dat als gevolg van de stijgende WOZ-waardes de belastingen ook automatisch stijgen
en dat gemeentes dus een belang hebben bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde.
Die schroeven ze dus maar onbeperkt op en daar komt dan weer de melkkoe om de
hoek. Dat de WOZ-waardes van woningen de laatste jaren zijn gestegen kan niet
worden ontkend, in de jaren na de kredietcrisis (2008 e.v.) zijn ze overigens ook fors
gedaald. Het te betalen belastingbedrag bestaat echter niet alleen uit de WOZ-waarde
maar uit een tarief, dat wordt vermenigvuldigd met de WOZ-waarde (bij de Rioolheffing
in Borger-Odoorn geldt dat voor een deel van het bedrag, een ander deel is een soort
vastrecht). Het tarief wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld op basis van
de begroting. Het tarief wordt zodanig vastgesteld dat op basis van de op dat moment
voorlopig vastgestelde totale WOZ-waarde, de begrote opbrengst aan OZB en
Rioolheffing kan worden bereikt. De begrote opbrengst is meestal die van het vorige
jaar, verhoogd met de inflatie of een of ander indexcijfer voor bijvoorbeeld de
gezinsconsumptie o.i.d. Ook een gemeente heeft natuurlijk met prijsstijgingen te
maken.
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De gemeente is bij het bepalen van de OZB tarieven helemaal vrij. Dat is een volstrekt
politieke keuze. Bij de Rioolheffing geldt dat alleen de kosten van het riool mogen
worden verhaald en dat deze dus maximaal kostendekkend mag zijn. De gemeente
kan er voor kiezen om niet alle kosten te verhalen, maar dan moet dat wel ergens anders vandaan komen. Bij het bepalen van de WOZ-waarde voert de gemeente “alleen
maar” de wet WOZ uit, de gemeenteraad heeft daar bijvoorbeeld geen enkele invloed
op. De uitvoering wordt gecontroleerd door een bij wet in het leven geroepen orgaan,
de Waarderingskamer. Tegen de waarde-vaststelling is bezwaar bij de gemeente en
beroep op de rechter mogelijk. Dat laatste is overigens dankzij het bestaan van
adviesbureaus op basis van het fenomeen no cure-no pay, een volledige bedrijfstak
geworden. Als deze bedrijven ook maar € 1,00 van de waarde afkrijgen, betaalt de
gemeente hun kosten volgens vastgestelde tarieven, dat gaat al gauw over € 800,-of € 1.000 per bezwaar of beroep. Een waarde verlaging van € 1.000 scheelt de
belastingbetaler globaal € 2,00 aan OZB en minder dan € 1,00 aan Rioolheffing.
U mag raden wie uiteindelijk de kosten van deze bureaus betaalt.
Terug naar de tarieven:
Stel dat de inflatie 2% bedraagt, dan kan de gemeenteraad besluiten de begrote
opbrengst met 2% te verhogen. Als de waarde van de totale voorraad aan woningen
met bijvoorbeeld 6% is gestegen (dat is de laatste jaren heel normaal en het is ook wel
eens nog meer) dan zal het tarief dus met ongeveer 4% dalen. De aanslag OZB zal
dan voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde met ongeveer 2% stijgen.
Let wel, het gaat dan om een waarde van een gemiddelde woning, vrijwel geen enkele
woning zal in de praktijk precies de gemiddelde waarde hebben.
Concreet: In 2020 was het tarief van de OZB in Borger-Odoorn 0,2133% van de WOZ
waarde. In 2021 is dat 0,2013% van de WOZ waarde. Bij een gemiddelde WOZwaarde in 2020 van bijna € 205.000,-- betaalde men € 437,-- Stel dat de gemiddelde
waarde met 8% zou zijn gestegen, dan betaalt men in 2021 het tarief van 0,2013% van
een WOZ waarde van € 221.400,--, is afgerond € 446,--. De verhoging is dan dus bijna
2%. Ik ken overigens op dit moment de gemiddelde WOZ-waarde voor 2021 van een
woning in Borger-Odoorn niet. Als de gemeentes hun tarieven niet hadden aangepast
aan de waardeontwikkeling waren ze inmiddels slapend rijk geworden of waren ze na
de kredietcrisis failliet gegaan. Hier ontstaat dus een misverstand.
Zelfs in actualiteitenrubrieken wordt, met verwijzing naar het Centraal Bureau voor de
Statistiek, nog beweerd dat gemeentes dankzij de waardestijgingen van het onroerend
goed automatisch veel meer geld binnen halen. De waardestijgingen gelden trouwens
niet voor alle onroerende zaken (kantoren en winkels zijn beslist niet in waarde
gestegen), maar wel voor de woningen in heel Nederland. Een bekend no cure-no pay
bureau in Noord-Nederland heeft recent in de krant gemeld dat deze waardes beslist
te hoog zijn en dat er dus bezwaar gemaakt moet worden. Volgens een recent
woningmarktonderzoek zijn de prijzen voor woningen in Borger-Odoorn tussen 2018
en 2019 bijna het meest gestegen van heel Nederland (7e plaats van alle gemeentes).
Hoe wordt deze WOZ-waarde van woningen trouwens bepaald?
Het is niet zo dat er een taxateur, met een groot pak papier (of een tablet) onder de
arm, bij elke woning langskomt, die alles opneemt en meet en vervolgens een lijvig
taxatierapport opmaakt.
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Omdat de WOZ-waarde van woningen is gedefinieerd als de waarde in het
economisch verkeer wordt gekeken naar verkoopprijzen. Voor de verkoopprijs bestaat
een doorwrochte en ingewikkelde juridische definitie, maar die komt er simpelweg op
neer dat die is: “wat de gek er voor geeft”. Als dus een verdwaalde “Westerling” het
dubbele biedt van wat wij zouden bieden en de koop gaat door, dan is dat de
verkoopprijs. De waardebepaling gebeurt door te vergelijken met vergelijkbare
woningen, liefst ook qua ligging, die rond de waardepeildatum (dat is 1 januari van het
voorafgaande jaar) zijn verkocht. Er wordt naar een jaar eerder gekeken omdat die
cijfers via het kadaster beschikbaar zijn, er zit immers altijd vertraging tussen de
verkoop en de registratie in het kadaster. De verkoopcijfers rond 1 januari van het
belastingjaar (in dit geval 2021) zijn uiteraard bij de vaststelling van de waardes in het
begin van dit jaar nog niet bekend. Voor verschillen tussen de te waarderen woningen
en de verkochte woningen wordt gecorrigeerd, dit gebeurt tegenwoordig allemaal via
een computermodel. De verschillen kunnen bestaan uit de grootte van de kavel in m2,
de grootte van de woning in m3, het bouwjaar, de aanwezigheid van een garage,
schuurtjes en bergingen, dakkappelen en verder een flink aantal kwaliteitskenmerken.
Het gaat dan om Kwaliteit, Onderhoud, Uitrustingsniveau, Doelmatigheid en
Voorzieningen. Die krijgen allemaal een cijfer van 1 tot en met 5, waarbij 3 staat voor
het gemiddelde, passend bij dit type woning van dit bouwjaar. 1 is dus vrijwel
onbewoonbaar, 5 is een paleisje. De ligging vertaalt zich vooral in de grondprijs, die
wordt per deel van de gemeente bepaald. De meest gemakkelijke waardebepaling
doet zich voor als de woning zelf is verkocht rond de waardepeildatum, dan is de
verkoopprijs eigenlijk per definitie de WOZ-waarde. Ook huurwoningen worden
trouwens gewaardeerd, die hebben immers ook een eigenaar. Ook die worden
vergeleken met verkochte woningen en daarbij wordt er gedaan alsof er vrij van huur
kan worden opgeleverd. Er wordt dus geen aftrek gedaan omdat de woning verhuurd
is, deze fictie is zo geregeld in de wet WOZ.
Dit jaar zullen de aanslagen vermoedelijk wel hoger uitvallen dan we gewend waren.
Dit komt door de grote financiële problemen die de gemeentes kennen dankzij de
decentralisatie van rijkstaken, met daaraan gekoppeld flinke bezuinigingen. Denk
bijvoorbeeld aan de jeugdzorg en de WMO. Omdat gemeentes niet met een
begrotingstekort mogen werken - het rijk doet niet anders!!! - kunnen tekorten alleen
worden opgelost met grepen uit de reserves, bezuinigingen en/of hogere inkomsten.
Veel gemeentes hebben er dus (noodgedwongen) voor gekozen hun inkomsten te
verhogen met meer dan de inflatie, het bezuinigen of het aanvullen uit de reserves
houdt een keer op.
Met excuses voor de zeer uitgebreide tekst, maar omdat er verder toch niet veel
reuring in het dorp is, moet er toch iets in het blaadje. Ik hoop u hiermee enige
verduidelijking te hebben verschaft, maar niet al uw (verjaardags)feestjes te hebben
bedorven.
Zeuren over de gemeente en de melkkoe mag gewoon doorgaan, mits corona-proof.
Een spatscherm kan daarbij helpen.
Theo Zondag
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GEZOCHT: WEIDEVOGELVRIJWILLIGERS
De kievit, de scholekster, de grutto, de tureluur en de
wulp: Drenthe kent verschillende weidevogels. Maar
hun toekomst ziet er niet rooskleurig uit, er zijn steeds
minder vogels op de Drentse weiden en akkers te
vinden. Om deze zorgelijke ontwikkeling een halt toe te
roepen, zetten honderden vrijwilligers zich
jaarlijks in voor de bescherming en monitoring
van de boerenlandvogels in onze provincie.
Landschapsbeheer Drenthe is op zoek naar
versterking in de vorm van nieuwe
weidevogelvrijwilligers.
Binnen Drenthe zijn verschillende werkgroepen
actief in het beschermen van de weide- en
akkervogels. Deze vrijwilligers gaan in groepen
op zoek naar nesten in het veld en proberen
deze te beschermen. Dit alles gebeurt in nauwe
samenwerking met de boeren, die er zoveel
mogelijk aan doen om de weidevogels op hun percelen te behouden.
De samenwerking tussen vrijwilligers, boeren en loonwerkers is een essentieel
onderdeel in het beschermingswerk. Samen willen we de weidevogels die er nog zijn,
behouden voor de omgeving en voor de toekomst!
Taken
Met elkaar het veld in, observeren, markeren en invoeren van nesten zijn belangrijke
taken die worden uitgevoerd door vrijwilligers. Door een deels vergrijzend bestand
aan vrijwilligers, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze prachtige vogels
willen beschermen.
Aanmelden
Wilt u meehelpen de weidevogels te beschermen? Neem dan contact op met
Erwin Bruulsema (e.bruulsema@lbdrenthe.nl), provinciaal coördinator weidevogels
voor Drenthe vanuit Landschapsbeheer Drenthe. Hij koppelt u aan de vrijwillige
weidevogelgroep Veenkoloniën en
LOFAR-gebied.
Zij zullen u in de praktijk de fijne kneepjes
van het ‘weidevogelbeschermingsvak’
bijbrengen.
Bent u gevorderd weidevogelvrijwilliger, dan
weet u wat u te doen staat en wordt samen
met de groep of Landschapsbeheer
Drenthe gekeken naar wat u kunt doen voor
de weidevogels.
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NIEUWS VAN DE WEIERT
Nog meer happy stones in Odoorn
We hebben met de kinderen gevierd dat ze weer naar school mogen, door ze
allemaal een steen te laten beschilderen. De kinderen kregen hun steen mee naar
huis! Het is aan de kinderen zelf of ze de steen willen bewaren als aandenken aan de
eerste schoolweek, of dat zij deze steen op een bijzondere plek in de natuur leggen.
De steen zou geluk brengen bij de vinder, die de steen tijdelijk adopteert en op een
andere plek weer terug legt. Voor de vinder is het leuk om te zien waar de steen
vandaan komt. De kinderen zouden met watervaste stift nog de woonplaats of hun
naam op de steen kunnen schrijven.

Oude tablets gevraagd
Voor de kleuters hebben we voor ICT-onderwijs (digitale geletterdheid) soms tablets
nodig om de kleuters foto’s te laten maken voor leuke opdrachten. Hebt u nog een
tablet die niet meer goed bruikbaar is, maar waarvan de camerafunctie nog goed is,
dan houden we ons van harte aanbevolen!

13

VILLA JOEP - TAARTENMAAND
Vond u het ook zo lekker ruiken het eerste weekend van de
voorjaarsvakantie? Dat kan kloppen, er werd namelijk flink gebakken in het dorp.
Aanleiding is de "Villa Joep taartenmaand”. Villa Joep is een fonds dat geld inzamelt
voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker en organiseerde in februari
de "Villa Joep Taartenmaand". Wij konden niet achterblijven en besloten een lekker
assortiment samen te stellen. De keuze was best lastig, maar uiteindelijk kwamen we
op de volgende lekkernijen:
-Fudge gemaakt door Joanne Boonstra van Aanhangerverhuur Drenthe.
-Cupcakes van restaurant de Gaffel in Valthe.
-Donuts, dankzij onze donut bakker Jurek Oortwijn.
-Muffins, beschikbaar gesteld door Coop Schippers Odoorn.
Bij de Paasbergen werden de bewoners getrakteerd op een donut. Zo kon jong en
oud genieten van al het lekkers. Bakker Joost doneert en maakt een Villa Joep taart
voor de familie Schippers.

Al met al een leuke actie die ondersteund werd door veel mensen uit het dorp en in de
omgeving van Odoorn. Buiten alle bestellingen is er ook nog veel gedoneerd.
De opbrengst ging onze verwachting te boven en is gekomen op € 1.276,- Iedereen
die ons geholpen heeft, sponsoren, bakkers, donut-versierders, bezorgers, donateurs
en zeker ook de mensen die hun bestelling geplaatst hebben, ontzettend bedankt dat
wij mede namens jullie dit mooie bedrag kunnen schenken aan Villa Joep.
Oringers, we hebben er wat moois van gebakken met elkaar!
Hartelijke bak groet,
Eveline van Klinken
Ingeborg Oortwijn
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ONDERTUSSEN BIJ ODO
Is er nog geen verandering, het Klankholt is nog
steeds dicht. Een van onze leden, Wil Eefting, heeft
daar een mooi gedicht over geschreven voor de
leden. We dachten u er ook een plezier mee te doen.
Wat is het al weer lang geleden
dat we niet alleen elkaar hebben gezien,
maar ook actief met alle leden
echt muziek maakten bovendien.
Corona voert de boventoon
en speelt constant de valse noten.
Het voelt zo raar en ongewoon
Ik heb er al een traantje om vergoten.
Het instrument heeft nog niet te lijden,
want die zet ik nog wel aan de mond.
Maar ‘k hoef voor niemand uit te weiden
hoe verschrikkelijk ik dit vond.
Het kan helaas nog even duren
dat is de treur’ge toekomstmuziek
totdat we weer de dinsdagavonduren
’t Klankholt vullen met de hele kliek .
Na de “prik”, zegt men, is alles opgelost
dat klinkt als muziek in onze oren.
De frustratie wordt dan uitgehost
en het samenzijn weer ingezworen.
Muziek begint met stilte, dat weten we allemaal.
Maar dan wordt het fortissimo geblazen
en klinkt het als vanouds weer kolossaal
heerlijk om dan even uit te razen.

Nog eventjes geduld dus met elkaar,
dan is het leed grotendeels geleden.
Een troost misschien voor dit nieuwe jaar
voor al onze trouwe leden.
De toon maakt de muziek
Dat moeten we heel vaak horen
Maar dan veel tonen en voor veel publiek,
daarvoor hoeft men ons niet aan te sporen. (toch ?)
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We zien en horen elkaar nu even niet
Maar binnenkort gaan we een toontje hoger spelen
of slaan de trom in strakke beat
om de coronawonde geheel te helen.
Uit het oog is niet uit het hart
Straks spelen we weer ons eigen part’.
Wil Eefting.
Nog even een paar algemene spreuken. Misschien heb je er wat aan:
Daar zit muziek in; Met de muziek mee; Achter de muziek aan; Het leven is ritme;
Als je de juiste toon vindt, is het leven muziek.

____________________________________________________________________
MINIBIEB AAN DE BORGERDERWEG WORDT OPGEHEVEN
In verband met verhuizing wordt de Minibieb opgeheven aan de Borgerderweg 18
in Odoorn. Tot eind april zal de kast blijven staan en kan men gratis boeken halen.
Er staan mooie boeken dus grijp uw kans en kom langs voor een kijkje, wie weet zit er
iets voor u tussen.
Gelieve geen boeken meer achter te laten.
We konden ons verheugen op een grote belangstelling en danken ieder voor hun
bijdrage.
Marcel en Sandra Cornet
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AK NOG AN ZUKKE DINGER DENK
Dat zee mien opa aaltied as hum weer wat te binnen scheut oet zien jeugd. Dan
kwam er weer een verhaol, dat wij soms met rooie oorties anheurden. Het speulde
zuch natuurlijk of in een Oring huus met zunige verlichting, en gien telefoon of
tilleviezie. Het is doodzunde dak die smeuïge en aaltied starker wordende verhaolen
niet opschreven heb. Ak nog an zukke dinger denk. Het zol een rubriek worden
kunnen veur “Oes Dörp”. In dizze vervelende tied denkt elkenien der vast wal over
nao hoe het vrogger was en wat hij of zij as porkie of tiener metmaokt hef. Ik kreeg
bij dat naodenken iniens een gevuul dak nog wat rechtzetten mus oet de tied dak as
porkie in Exel woonde.
Een Taat dus ! Klopt. Daor kuw het misschien een volgende keer over hebben, as wij
nog ies weer an zukke dinger denkt. Hoe dan ook, de herinnering lag mij al lang
zwaor op de maag. Daoum heb ik het maor in een gedicht opschreven.
Trouw
De trouwerij was gien groot spektaokel,
maor mus der zo even tussendeur.
In ’t darp dus niet zo veul gekaokel.
Wij waren daor trouwens ok niet huverig veur
Het was niet wat ie denkt: “een moetje”,
maor gewoonweg pril geluk.
De bruid met een hiel klein snoetje
en de “gom” een stoere ukkepuk.
Zij was vief en ik was vier,
dat verschil kun mij niet tegenhollen.
Het interesseerde mij ok gien zier,
wij hadden toch niks met protocollen.
Heur moe har nog een old gerdien
wat as bruidsdtooi dienen kön.
Ik har veur heur mooie bloempies zien
en vreug wat zij daor van vun.
De trouwerij was bij heur op ’t gres.
Getugen waren de moeders en heur zus.
Het was gemoedelijk zunder stress
en wij vunden het lekker knus.
Of der smokt is, ben ‘k vergeten,
daor hek niet te lang bij stille staon.
Een gebakkie hebt we saomen eten
toen biw’ oes eigen gang weer gaon.
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Misschien moek heur, nao dik 60 jaor ies bellen,
wat ‘k al zo lang heb oetsteld.
Want ik moet heur altied nog vertellen
dat het “jao-woord” niet meer telt.
Wil Eefting
——————————————————————————————————————
OPROEP: SCANNERS GEZOCHT
De boekjes van Oes Dörp worden al enige tijd op de website www.odoorn.nu gezet,
zodat lezers, indien gewenst, nog eens kunnen terugkijken in eerder verschenen
boekjes. Ook is er begonnen met het scannen van de 'oude' boekjes die verschenen
toen er nog geen website was. Dat is echter een enorme klus en vergt eigenlijk te veel
tijd, naast het redactiewerk. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die ons willen en
kunnen helpen met het scannen. Heb je er tijd voor en lijkt het je leuk, stuur dan een
mailtje naar redactie@odoorn.nu. Als er meerdere mensen meedoen is het niet zo'n
gigantische klus.

____________________________________________________________________
EURO 12,87
In aanvulling op een vorig artikel over dit belangrijke onderwerp het volgende.
Inmiddels heeft de bank , waarvan ik de naam niet wilde melden, met enige trots
meegedeeld dat de betreffende afdeling ”het heeft geregeld”. Inderdaad is het
immense bedrag op de tegenrekening gestort en kunnen we dus gaan nadenken
over het boeken van een cruise.
Een verslag daarvan gaat u te zijner tijd van ons ontvangen U wordt erg bedankt voor
de belangstelling en eigenlijk toch ook wel het medeleven.
Dat heeft ons veel goed gedaan.
Theo Zondag
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HOOFDSTRAAT 13
In de vorige Oes Dörp vroeg ik de lezers wat zij weten van het adres Hoofdstraat 13.
Deze vraag was bij ons neergelegd door Geert Wouter Wilting. We ontvingen de
volgende reactie.
Moi volk,
Hier een reactie op Hoofdstraat 13.
Zo rond 1950 heeft er in Odoorn een vernummering plaats gevonden. Hoofdstraat 13
was het adres waar de familie Berend Frederiks woonde. Dit huisje stond waar nu de
Paasweide staat. Voordat het Hoofdstraat 13 werd, was het B51.
Vr.gr,
Marchinus Elting
Bedankt Marchinus voor deze uitleg.
Geert Wouter Wilting had ook nog een aanvulling, namelijk dat het pand waar WAG
hypotheken is gevestigd eerder ook het adres Hoofdstraat 13 heeft gehad en dat het
later Steegje 2 is geworden. Roelof Eerenstein bevestigt dit:
Naar aanleiding van de oproep in de Dorpskrant van februari deel ik u het volgende
mede: Toen ik naar de lagere school ging (1952-1958) woonde Jop (Jacob?) Braam
in het huis waarin nu Bart Jan Wilting woont. Toen werd dat huis bij de Hoofdstraat
gerekend, terwijl het adres nu Steegje 2 is.
Met vriendelijke groet,
Roelof Eerenstein
Jij ook bedankt, Roelof.
Het lijkt er op dat Hoofdstraat 13 zwervende was en inmiddels niet meer bestaat.
Nagekomen bericht van Harm Weerman:
"Voor zover mij bekend, is het adres Hoofdstraat 13 destijds vervangen door Steegje
2, waar thans Bart Jan Wilting en zijn gezin wonen. Vroeger woonde daar Braams.
Hoofdstraat 15 bestaat ook niet meer (voormalige lagere school).
Dat adres is nu Steegje 9, familie Henk Schippers".

Anke van den Honert
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VETBOLLETJES
Weet u nog, een paar weken geleden, toen er zoveel sneeuw lag en het zo koud was?
Ik kocht een grote zak met vetbollen voor de vogels. Want vooral de bevroren grond
maakt het vinden van voedsel niet makkelijk.
In het afgelopen jaar was het voor ons mensen ook niet makkelijk om voedsel te
vinden. Soms letterlijk, als je zelf niet naar de winkel kon of durfde en je dus iets moest
regelen. Maar ook figuurlijk; voedsel in de vorm van leuke bijeenkomsten, sporten, een
avondje film, muziek, uit eten, op bezoek of naar de kroeg. Voedsel dat we nodig
hebben om onze gedachten te verzetten, onze kennis te vergroten, ons te laten
genieten van iets moois, of om ons te troosten.
Natuurlijk kunnen we vervanging zoeken; wordt ons van alles aangeboden op de TV
of via internet. Maar wat onvervangbaar is, is het beleven van al die mooie dingen met
anderen. Ook om het er later nog eens over te hebben. Ik geloof erin dat je alle mooie
herinneringen die je tijdens je leven verzamelt ooit nog eens in kunt zetten. Voor als
het moeilijk, leeg en eenzaam is. Vetbolletjes van goede herinneringen.
Hopelijk hebt u die ook!
Helene Westerik
Kerk van Odoorn

——————————————————————————————————————DE KUNST VAN PASEN
Het is bijna Pasen. Met dat oude verhaal over Jezus die werd veroordeeld en
gedood om wat hij zei en deed. Al eeuwenlang maakten mensen beelden van zijn weg,
waarop hij soms viel, weer opstond, geholpen en getroost werd. Dat heet de
‘Kruisweg’. Je ziet ze vaak in kerken hangen. Dit jaar hebben we daarvan in Odoorn
onze eigen variant. Samen met mijn collega in Varsseveld.
Vanaf 21 maart hangt er elke dag een poster in de kastjes aan de muur van de kerk,
met een kunstwerk, een gedicht en wat vragen over het thema van die dag. Uit onze
omgeving werken de volgende kunstenaars mee:
Harry van den Bosch, Anke Hoefs, Mineke Gravers, Tineke van den Heuvelen,
Miliza Tanis, Ria Fledderus en Jeannet Wendel.
Het is echt een bijzonder en mooi geheel! Er komt ook een boekje van.
Meer informatie: Helene Westerik – 06-43167139.
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SPEELTUIN OOSTERVELD
Gedurende de maand februari 2021 is de speeltuin in het Oosterveld volledig
vernieuwd. Het resultaat mag er zijn; wat ziet het er ontzettend leuk uit! En gezien de
stralende gezichten van de kinderen die er spelen, denkt de uiteindelijke doelgroep er
precies zo over.
Maar zijn kinderen de enige doelgroep? Mijn kinderen hebben in de oude speeltuin
vele uren gespeeld. En om “toezicht” te houden heb ik daar zelf ook de nodige tijd
doorgebracht. Toezicht houden doe je natuurlijk niet alleen. Vele vrijdag(avond)en
hebben we daar met de “Picknickclub” doorgebracht onder het genot van een hapje en
een drankje. Zo enorm gezellig!
Harald Fluks

Foto’s: Mia Draaier
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GEVULDE EITJES - RECEPT VOOR MENSEN DIE PIT HEBBEN
Of het willen krijgen! Want zeg nou eerlijk, zo’n laf paaseitje is ook niet altijd wat.
Daarom voor de vrouwen met pit en de mannen met b… ehm, eieren, onderstaand
recept.
Kook een aantal eieren naar behoefte. En ‘t klinkt simpel, maar toch:
1 heel ei = 2 halfjes! Zoals ongetwijfeld bekend, hard koken. De enigszins afgekoelde
eieren halveren en de dooiers in een kommetje fijnprakken.
Meng Zaanse mayonaise – lekker zacht van smaak en lokaal verkrijgbaar – tot je een
niet al te smeuïg mengsel hebt. Waarom niet gewoon smeuïg? Omdat er nog een ‘nat’
ingrediënt bij komt.
Neem een flinke lepel – eveneens lokaal verkrijgbare – sambal Badjak en meng die er
door, samen met een ‘swoesh’ cayennepeper. Voor de twijfelaars, begin met een
beetje sambal en voeg eventueel nog een beetje meer toe. Je kunt er immers wel iets
extra’s bij doen, maar het er niet meer uit halen.
Sambal Badjak – ik ben een enorme fan, zónder aandelen – van het merk
‘Staatshoofds’ snoeshaan’ heeft naast pit ook iets zoetigs en dat combineert hier heel
goed bij. Je kunt als je meer van zout houdt, de variant van het merk met de eerste
letter van m’n voornaam nemen, maar dan is het naar mijn smaak niet echt oké.
Echter, zoveel mensen, zoveel smaken en de keuze is aan de makers/proevers.
Het is wel aan te raden een lekker drankje bij deze ‘oriëntaalse verleiding in een ei’
te presenteren. Kleine waarschuwing: een familielid met een enorm stoere motor van
hèt merk en dito verschijning (in dit geval niet mijn Jan, al had ie het zomaar wel
kunnen zijn) heeft ze eens geproefd en ik heb ‘m niet eerder zó rood gezien. Kortom,
if you got the balls (eggs), try and enjoy!
Foto’s van het resultaat óf van de aangenaam verraste eters zijn overigens welkom bij
de redactie.
Tekst en foto
Conny van der Bent
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RARA WAT IS DIT?
Op het vraag wat het voorwerp van de maand
februari was heeft Ria Feijen gereageerd. Ria
schrijft ons; Het voorwerp in het nieuwe boekje is
een apparaatje om drukknoppen te slaan in
kleding. En ze heeft gelijk.
En Karin Koudenburg schrijft ons: Het voorwerp
van deze week is om een drukknoopje in je kleding
te maken, je maakt eerst een gaatje in de stof en
dan in dit apparaatje doe je de bovenkant van het knoopje erin en de onderkant van
het knoopje in de andere kant en dan knijp je het op elkaar met de stof er tussen.
Bedankt voor de reacties.
Voor het nieuw te raden voorwerp kan ik u vast vertellen dat we terug moeten gaan in
de tijd. Bert Oost mailt ons een aantal foto’s met de vraag aan u “wat is dit?”.
Het voorwerp werd gebruikt tot 1963. Wat u ziet is een houten stok met een
schaalverdeling en dwars hierop een twee lat. We zijn benieuwd naar uw reactie.

Bert van der Lit
(eigen foto’s)
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SPITWA(A)RK
Verhalen over de Tweede Wereldoorlog en paasvuur
In Spitwa(a)rk een drietal bijzondere artikelen over de vijf oorlogsjaren.
Geert Komduur vertelt over de periode in Exloo. Ekke Bosch, Frits Bodewitz,
Geert Kloppenburg, Tinie Boezeman-de Jong en Klaas Tuin delen hun herinneringen
en anekdotes over belevenissen in Valthermond in deze verschrikkelijke tijd.
Op de voorplaat zien we een aandoenlijke foto
uit 1938 met twee joodse kinderen: Telsiena
en Jozefien Lezer uit Valthermond, samen met
dienstmeisje. Beide kinderen en hun ouders
werden door de Duitsers vermoord. Harm
Tiesing vertelt ons over het paasvuurgebruik
uit het begin van de vorige eeuw. De rubriek
Middenpagina laat ons een groepje kinderen
uit Exloo zien dat Palmpasen viert met haantje
op een stokje.
In Herkent u het nog? wordt gezocht naar
namen van personen die in 1954 aanwezig
waren bij de eerste steenlegging van het
Groene Kruisgebouw in 2e Exloërmond.
In Uit de krant gaat het ook over
2e Exloërmond; een mooie foto over het
werken in het veen. Jan Wierenga zijn
column Rondblik heeft de intrigerende titel
Een ‘windvlaag des doods’ en gaat over de
coronapandemie en de Spaansche griep. In dit nummer staat een aantal zeer
bijzonder foto’s, waaronder van de Poolse bevrijders en een onderdoken joods
jongetje in Valthermond.
Ekke Bosch vertelt over de oorlog
Wim Oosting sprak met Ekke Bosch. Bosch was bij het uitbreken van de oorlog vijf
jaar. Hij vertelt over de bruggen, die werden opgeblazen en over neergehaalde
vliegtuigen, die ze daarna opzochten.
Ook over de bevrijding door de Polen en die
met hun tanks in het veen vast kwamen te
zitten vertelt hij.
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Exloo in de Tweede Wereldoorlog
Komduur zijn artikel neemt ons mee naar het begin van de oorlog, het verzet en wat
zijn vader beleefde bij het vervoer van munitie van Emmen naar Odoorn. Ook schijft
hij over februari 1945. wanneer de spoorlijn bij Exloo wordt gebombardeerd en over
de nacht dat in hun boerderij Duitsers overnachtten. Ook de bevrijding van Exloo en
de NSB-boerderijen komen aan de orde.
Oorlogsherinneringen uit Valthermond
Dit artikel is vier jaar geleden opgetekend door Jan Ottens en Marian Servaas, maar
de vertellers zijn allemaal nog in leven. Frits Bodewitz is nu 103 jaar,
Tinie Boezeman-de Jonge nu 96 jaar, Geert Kloppenburg 88 jaar en Klaas Tuin is 84
jaar. Achtereenvolgens herinneringen over
smokkelpraktijken, verdrinkingen, dokter Boeke,
beschietingen, spertijd, NSB’ers en bevrijding.
Klaas Tuin vertelt over zijn vader Roelof Tuin, die
in het verzet zat. Hij werd een tijd na het in brand
steken van het gemeentehuis in Exloo opgepakt en
vermoord door de Duitsers.
Het paasvuur
Paasvuren zijn van alle tijden en een groot aantal gebruiken zijn
gebleven, maar toch zijn er verschillen met onze tijd. Vroeger werd
bijvoorbeeld bij het paasvuur, aldus Tiesing, veel gezongen.
Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het
blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo en boekhandel
Boelens (Emmermeer).
Als de bibliotheken in Odoorn en Valthermond en het
Vervenershuus in Valthermond weer open zijn ze ook daar
verkrijgbaar.
Roelof Hoving
Tel: 0591-549268 (privé)
06-29560994

Dokter Boeke

Roelof Tuin

27

Intocht van onze bevrijders

BOEKBESPREKING
Tegengif…
Helene Westerik en Frans Brinkman bespreken
Becky Breinstein en de Gifbeker van Socrates van Marc van Dijk en
Sander ter Steege. Om de naam Becky Breinstein moeten we allereerst lachen!
Waarom is die naam gekozen, denk jij, Frans?
Omdat ze de mondigheid van dit meisje willen onderstrepen, en omdat ze de filosofie
aan het ontdekken is.
Het verhaal is dat zij in een klas zit waarin iedereen de hele dag alleen maar op z’n
telefoon of iPad kijkt, en daar wordt ze gek van. Daar word je slachtoffer van, van de
techniek, de klasgenoten van Becky maken zich ervan afhankelijk en ze denken zelf
niet meer na.
Op een dag kijkt Becky in de ogen van haar vis, en dan komt ze in een andere wereld,
die van de filosofie; daar ontmoet ze Socrates, die de mensheid ooit vergeleek met
een volk dat in grotten leeft, in zichzelf gekeerd raakt en geen vragen meer stelt over
het leven. Volgens Socrates gaat het leven over uit de grot komen en constant vragen
stellen, totdat je verder komt.
Becky gaat dat ook doen; ze stelt mensen op straat vragen als: ‘waarom moet je
eigenlijk om de zoveel tijd een nieuwe auto hebben’. Die vragen worden niet
getolereerd, en mensen sturen de politie op haar af. Uiteindelijk komt het goed, en
wordt ze aangesteld als een bijzondere leerkracht op haar school. In die rol gaat ze
lesgeven in het nut van het met elkaar in gesprek blijven en relaties aangaan.
Wat is voor jou de les van dit boek, Frans?
Dat Becky door blijft gaan; dat ze een mens wil blijven, en dat je, als je dat niet doet,
vastloopt. Ik vind het een bijzondere vorm van filosofie beschrijven.
Waar zit voor jou de kracht in van het op deze manier onder de aandacht brengen van
filosofie?
De humor. En dat je het als jongere wel aangereikt moet krijgen, dat er een soort
tegengif is tegen de druk van wat de samenleving allemaal aanbiedt.
Hoe dan, dat is vaak wel de vraag; er is een zin die jij in dit boek onderstreept hebt:
“boeken lees je in stilte, maar volgens Socrates word je wijzer van een gesprek.”
Ja, daar ben ik het niet mee eens; ik vind het aanvullend; het staat niet tegenover
elkaar. Als het gaat om samenleven is het gesprek belangrijk om te achterhalen
waarom we dingen doen en niet doen.
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Het gesprek is dus essentieel; omdat we daardoor ook mee kunnen bewegen met
elkaar?
Ja, er staat een zin in het boek, maar ik weet hem niet meer letterlijk, over de golven
van de zee, die een mens nodig heeft om erbij te blijven; om te doen wat je moet doen.
Dat vond ik mooi.

Dus het is altijd in beweging, wijsheid die we zoeken, in onszelf in relatie tot een ander.
Ja, maar daarbij is het wel zo dat de oude filosofen nog steeds van belang blijven voor
ons denken, omdat er universele patronen in zitten die nooit uitgewerkt raken…..

Frans Brinkman
en
Helene Westerik

_____________________________________________________________________
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BIBLIOTHEEKNIEUWS MAART 2021
Boekenpakketjes bij de bibliotheek
De Bibliotheek is nog in ieder geval tot en met 30
maart gesloten. We horen 23 maart meer of we na 30 maart wel of niet weer open
mogen. U kunt nu in ieder geval wel boeken inleveren en gereserveerde boeken
ophalen. Niet zo handig met de computer of geen echte titelwensen? Haal dan een
boekenpakketje bij de bibliotheek. Een pakketje bestaat uit 4 boeken, van het genre
Spannend, Romantisch of Literatuur. U kunt ook een pakketje met groot letter
boeken lenen. Zelf mee te nemen: een tas om de boeken in te doen en de
bibliotheekpas. Afhaal- en inleverpunt van 14.00-16.00 uur op woensdag en vrijdag.
Wij voorzien u graag van een stapeltje boeken!
Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
Het is weer tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte. U krijgt hierover vanzelf bericht
van de Belastingdienst. Ziet u er tegen op om digitaal belastingaangifte te doen?
Kunt u daar wel een beetje hulp bij gebruiken? Dat kan bij Bibliotheek
Borger-Odoorn. U krijgt hulp van een budgetmaatje van Welzijnsorganisatie Andes
bij het invullen van uw belastingaangifte. Daarvoor maakt u een afspraak voor het
belastingspreekuur.
Waar en wanneer?
Bibliotheek Borger, donderdagavond 8 en 15 april
Bibliotheek Nieuw Buinen, donderdagmiddag en avond 22 april
Bibliotheek Odoorn, dinsdagavond 13 april
Meedoen?
Uitsluitend op afspraak. U kunt zich aanmelden bij Gea Uil van Bibliotheek
Borger-Odoorn, via e-mail g.uil@biblionetdrenthe.nl of telefonisch 088-0128000
Goede Vrijdag 2 april is de Bibliotheek open
Normaal gesproken is de Bibliotheek op Goede Vrijdag altijd gesloten, echter
vanwege de geringe mogelijkheden tot nu toe hebben we besloten om dit jaar in
ieder geval als afhaalpunt open te blijven. Misschien dat we helemaal open mogen,
maar dat horen we pas 23 maart.
www.bibliotheekodoorn.nl
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UIT DEN OUDEN DOOSCH
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