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31e jaargang no. 3 

november 2018 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
 
KERKDIENSTEN  
 
Zondag 27 november Feestelijke start samenvoeging Kerk Odoorn met  
    Grote kerk Emmen, bevestiging ouderling Willem Mulder 
Zondag 9 december Helene Westerik, Advent 
Maandag 24 december Helene Westerik, Kerstnacht 
Zondag 30 december Helene Westerik, Gedachtenisdienst 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Woensdag 21 november 20.30 uur ALV v.v. HOC, in kantine van HOC 
Zaterdag 24 november 09.45 uur Vertrek Pietenband vanaf de Snoepert  
      richting de Boshof; aankomst Sint 10.00 uur 
Dinsdag 27 november 15.00 uur Verzamelen hal Paasbergen - rondleiding  
      in het verbouwde Lunzenhuis. 
Woensdag 28 november 19.30 uur 1e Mantelzorgcafé De Paasbergen, tot  
      21.30 uur, zaal open om 19.00 uur 
Woensdag 19 december 19.45 uur Vrouwen van Nu, Kerstavond in de Boshof 
 
 
AFVALKALENDER 
27 november PLASTIC, 4 december REST, 11 december GFT,  
18 december PLASTIC, 22 december OUD PAPIER 
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VAN DE REDACTIE 
 
Eind november, nog een dikke maand en het jaar 2018 zit er al weer op. Maar voor 

het zover is, gaan we nog een drukke tijd tegemoet met Sinterklaas en de  

Kerstdagen als hoogtepunten. De voorbereidingen staan in dit boekje beschreven en 

uiteraard zullen we in de volgende editie(s) verslag doen hoe alles uiteindelijk is  

verlopen.  

Dan even iets anders. Onlangs stond er in het Dagblad van het Noorden een artikel 

over een mevrouw uit Meppel die tijdens het hardlopen met een vuilniszak in de 

hand zwerfafval aan het opruimen was. Een initiatief dat eigenlijk door meer mensen 

zou moeten worden opgevolgd. De Zundagmörgnboudel, een hardloopgroep waarin 

de mannelijke leden van onze redactie zijn vertegenwoordigd heeft hier ook een start 

mee gemaakt. We moeten er overigens wel even eerlijk bij zeggen dat het met name 

de dames waren, die met 2 volle zakken afval thuis kwamen. Als we dit met z’n allen 

blijven doen, kunnen we Odoorn en omgeving op een sportieve manier schoon  

houden!  

Veel leesplezier gewenst  

Harald Fluks  

___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 19 december. 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is al op 9 december. 
 
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 
 
 
 
LET OP: de redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er 
ons wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons 
alstublieft! 
 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT 
 
Vol verwachting 
 
Het is één dag vóór DE bewuste zaterdag. De zaterdag waarop ’s avonds het grote 
evenement zal plaatsvinden. Licht gespannen haal ik op vrijdagmiddag alvast alle  
benodigdheden in huis. Ik wil dat alles goed verloopt en laat niets aan het toeval over. 
Even twijfel ik over de hoeveelheid, maar ik voel me sterk en besluit het bij 1 te laten. 
 
Een dag later is het zaterdag. Ondanks de goede voorbereiding slaat de twijfel  
’s middags toe. Want, heb ik echt genoeg? Ik besluit om snel nog even wat bij te halen 
en tevreden keer ik huiswaarts met nog 2 extra zakken.  
Wederhelft, junior 1 en 2 hebben te kennen gegeven dat ze die avond verwacht  
worden in het stadion van de naburige FC, ik sta er dus alleen voor. Het deert me niks, 
ik ben graag bereid me in te zetten voor de goede zaak. Om 17 uur zwaai ik de heren 
uit en bereid me voor op wat komen gaat.  
Ik start met nog een klein laatste rustmoment, ik moet vanavond immers fit zijn.  
Een half uur later houd ik het niet meer en ik besluit alles in gereedheid te brengen. 
Uiteindelijk ben ik dan klaar. Alle benodigdheden staan op de juiste plek, ik doe de 
kaarsjes aan en wacht op wat komen gaat. Om 18.10 uur, niks. Om 18.20 uur nog 
niks. Om 18.30, 18.40 en 18.50 uur nog steeds 
niks. Uiteindelijk “JA!” om 19.05 uur gaat de bel. 
 
Ik doe de deur open. Twee kleine meisjes met 
twee kleine lampionnetjes staan voor de deur. 
Ze zingen een klein liedje. Ik prijs ze de hemel 
in en laat ze een snoepje uit de grote bak  
pakken. 
Dan doe ik de deur dicht. 
De deur blijft dicht. 
Sint Maarten 2018 is voorbij, op naar 2019. 
 
Bianca 
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WOENSDAG 5 DECEMBER SINTERKLAAS AVOND  

Sint heeft de ondernemers uit Odoorn laten weten,  

dat het 5 december weer een dag wordt om nooit te 

vergeten.  

De traditie zet zich voort, hij brengt ons weer een  

bezoek aan huis.  

Breng de cadeautjes vanaf 11.00 uur vrijdag 30 nov, 

zaterdag 1 dec of zondag 2 dec in de Boshof-kluis.  

Geachte hulppieten, wilt U zorgen voor pakjes niet te 

groot, niet te zwaar.  

En niet te veel anders bestaat het gevaar, dat Sint het 

niet gaat redden dit jaar!  

Dus alstublieft duidelijk Uw naam en adres vermelden, 

dan gaat het goed  

en komen de pakjes bij U aan de deur zoals het moet!  

Sint bestijgt zijn paard om 17.00 uur te beginnen in oud Odoorn,  

dan via de Hoofdstraat, Oosterseveld, Langhieten 2 en 1, naar de Valtherweg,  

Eekhoflaan, Boshoflaan, Oude Kampenweg, Laskowskilaan, Nijkampenweg,  

Bloemenbuurt, de Goorns, Exloerweg, Liniekampen en de Borgerderweg.  

Namens alle ondernemers in Odoorn  

wensen wij U  

een heerlijk avondje met gezelligheid. 

____________________________________________________________________________  

RARA WAT IS DIT?  

Het voorwerp van september is een voelermaat.  

Een voelermaat is een meetinstrument waarmee  

tussenruimtes (spelingen) kunnen worden gemeten 

bij de ontsteking van een bougie. Ze worden veel  

gebruikt in de autotechniek.  

Een set voelermaten bestaat uit een pakketje gehard 

stalen plaatjes van verschillende diktes die in een 

houder zijn samengevoegd. Deze plaatjes, die samen de set voelermaat vormen, 

hebben bijvoorbeeld een dikte van 1,0 - 0,4 - 0,3 - 0,2 - 0,1 - 0,08 mm.  

Ter bescherming van de dunste bladen zijn deze in het midden van het pakket  

gemonteerd. De dikte is op ieder plaatje gegraveerd, geëtst of ingeslagen.  
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Het nieuwe voorwerp is ongeveer zo groot als een theelepeltje. Het zijn als het  

ware drie stukjes gereedschap in een. Wat dat betreft wel vergelijkbaar met het  

voorwerp uit september. Toch zal je dit  

gereedschap nauwelijks in een garage vinden.  

 

Als u weet wat is horen we dat graag.  

Veel succes en tot de volgende keer.  

Bert van der Lit  

 

 

_____________________________________________________________________ 

EXPOSITIE VAN CURSISTEN  

In de kerk is een expositie van de cursisten van Atelier Bertha en ander kunstenaars 

uit Odoorn. Deze expositie is ingericht op verzoek van Podium Odoorn, zodat er tijdens 

de activiteiten in de kerk ook genoten kan worden van kunst aan de muren.  

Een paar keer is er gevraagd wanneer men deze werken kan bekijken.  

Echter de kerk is beperkt open.  

Maar bij deze willen we graag onder de aandacht brengen dat de kerk ook open is tij-

dens de kerstmarkt. U kunt dan niet alleen de werken bewonderen, maar u kunt dan 

ook luisteren naar enkele zangkoren, waaronder een zangkoor uit Exloo.  

Ook zullen ODO en  

de organist Wim Boer  

die avond in de kerk spelen.  

De kerstmarkt zal  

gehouden worden op  

dinsdag 11 december.  

Iedereen is van harte  

welkom.  

Bertha de Lange  
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SINTERKLAAS IN ODOORN  

Alle kinderen en ouders van Odoorn opgelet.  

De 24e november wordt het weer een grote pret  

Sinterklaas heeft het nu al laten weten,  

want hij wil Odoorn zeker niet vergeten.  

Hij verheugt zich altijd weer op deze dag  

dat hij Odoorn bezoeken mag.  

Hij heeft dit jaar een speciaal verzoek  

dat hij schreef in zijn grote boek.  

Het is altijd heel gezellig in de zaal  

en de “pietjes “ en de “sintjes” zijn er heel massaal.  

Geweldig! en het doet hem deugd,  

dat verhoogt met stip de vreugd.  

Mooi zou hij het vinden, als voor deze ene keer  

voor de fun en misschien nóg meer sfeer  

je zelf eens feestelijk te verkleden.  

Van sprookjespak tot andere zottigheden,  

van popartiest, piraat of indiaan  

bedenk het en trek het aan.  

We maken er geen wedstrijd van,  

maar vinden het gewoon een heel mooi plan  

INFO:  

De pietenband vertrekt om 9.45 uur vanaf de  

Snoepert richting de Boshof. Daar komt de sint  

om 10.00 uur aan.  

Zorg dat u op tijd met de kinderen aanwezig bent.  

Veel gezelligheid gewenst namens de vrijwilligers  

en de Ondernemersvereniging Odoorn.  
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27e KERSTMARKT - 11 DECEMBER 2018  

RONDOM DE KERK IN ODOORN  

Dinsdag 11 december a.s. organiseert de kerstmarktcommissie voor de 27e keer de 

sfeervolle kerstmarkt rondom de mooie kerk in Odoorn. Aan de Boshof en op het 

plein, van 17.00 uur tot 21.00 uur.  

Natuurlijk weer m.m.v. diverse koren, Muziekvereniging ODO en de organist van het 

mooie orgel in de kerk. Ook de levende stal is weer aanwezig. En natuurlijk de  

Kerstman met leuke presentjes.  

Veel artikelen worden weer aangeboden. Ook de hapjes en drankjes ontbreken niet. 

Kerstbomen, kerststukjes, kniepertjes, wafels, oliebollen, brocante ... teveel om op te 

noemen.  

         TIP: Gewoon gezellig langs komen en genieten van deze kerstsfeer.  

         Kinderen kunnen broodjes bakken. Voor elk wat wils.  

Ook de ondernemers van Odoorn presenteren zich weer op deze mooie markt.  

We krijgen nu plm. 40 kramen. Ook u kunt zich nog opgeven om op deze gezellige 

markt te gaan staan.  

Dit is o.a. de ideale manier om uw vereniging te promoten en de kas te spekken.  

Wel kijken wij of er niet teveel dezelfde “waren” komen te staan.  

Dit ter bescherming van de ondernemers die al jaren op deze markt staan.  

Maar in goed overleg kan veel.  

Voor meer informatie of 

aanmeldingsformulier kunt 

u zich bij onderstaande  

personen melden:  

Trea van Klinken - secr.  

treavanklinken@gmail.com  

of  

Janny Eefting via 

w.j.eefting@planet.nl  

0591-513017  

Met vriendelijke groet,  

Janny Eefting  
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SINT MAARTEN 
 
Flink wat kinderen zijn - soms met hun ouders - langs de deuren geweest, al was het 
in de ene buurt wat drukker dan in de andere. Misschien omdat het wat regende.  
De lichtjes bij de huizen waren goed  herkenbaar en er zijn prachtige zelfgemaakte 
lampions gespot. 
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FILM IN DE KERK  

Op donderdagmiddag 27 december start om 16.00 uur de  

familie-film (vanaf 6 jaar) Paddington 2 in de Kerk van Odoorn.  

Films die werkelijk leuk zijn voor het hele gezin zijn zeldzaam, daarom was de  

live-actionfilm over beertje Paddington uit 2014 zo'n fijne verrassing. Regisseur King 

maakte er een onweerstaanbaar vrolijk avontuur van, oer-Brits (met subtiele  

Brexitkritiek), prachtig vormgegeven en vol geïnspireerde grapjes. Dit vervolg heeft 

diezelfde ingrediënten maar is nog iets beter.  

Paddington voelt zich gelukkig bij de familie Brown in Windsor Gardens, waar hij een 

populair lid van de gemeenschap is geworden. Tijdens een zoektocht naar het  

perfecte cadeau voor zijn geliefde tante Lucy's honderdste verjaardag ontdekt  

Paddington een uniek boek in Mr. Gruber's antiekwinkel. Om het boek te kunnen 

kopen neemt hij een reeks vreemde baantjes aan. Maar wanneer het boek wordt 

gestolen is het aan Paddington en de familie Brown om de dief te ontmaskeren.  

Deze middag wordt georganiseerd door Podium Odoorn en Bibliotheek Odoorn en is 

een voorproefje van het op te richten Filmhuis Borger-Odoorn.  

Toegang is € 5,00 per persoon.  
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KIA ORA!  

Mijn reis in Australië is voorbij en nu is het de hoogste tijd om naar het land van de 

maori, kiwi's en schapen te gaan. Ik begon mijn reis op het Noordereiland in Auckland. 

Ik reed mee met de Kiwi Experience. Dit is een busmaatschappij die een bepaalde 

route aflegt op beide eilanden waarbij je op- en af kunt stappen wanneer je maar wilt. 

Je kunt overnachtingen en excursies tijdens de busrit boeken.  

Allereerst ging ik naar de Bay of Islands en naar Cape Reinga, het noordelijkste punt 

van Nieuw-Zeeland. Bij de Bay of Islands had ik een dolfijnentour gedaan langs  

allemaal eilandjes. Helaas waren er geen dolfijnen, maar het uitzicht op de boot was 

wel mooi. Na de Bay of Island ging ik naar Hot water beach. Op een bepaald moment 

van de dag dan kun je op het strand een gat graven op een bepaalde plek en dan 

wordt het water verwarmd door de ondergrondse rotsen. Het water kan echt heel erg 

warm worden. Na Hot water beach zijn we doorgereden naar de Waitomo caves.  

We zijn daar door de grotten gelopen en hebben gedreven op rubberbanden om de 

gloeiwormen te bekijken. Erg prachtig! Nieuw-Zeeland heeft ook een culturele  

achtergrond en daarom ben ik een nacht verbleven in een Maori village. Er was een 

openingsceremonie en we hadden een rondleiding door het dorpje gekregen en een 

uitleg hoe het er vroeger uitzag. Dit was erg interactief en leerzaam. Na deze  

openingsceremonie kregen we een heerlijk bereide maaltijd. In Nieuw-Zeeland zijn er 

ook heel erg veel meren. Het grootste meer Lake Taupo is ongeveer even groot als 

Singapore. Deze meren zijn vroeger ontstaan door vulkaanuitbarstingen.  

In Rotorua zijn er nog vulkanische gassen die ervoor zorgen dat er stoom uit de grond 

komt. Dit ziet er erg mooi uit, maar het stinkt er wel heel erg naar rotte ei de hele dag.  

Ik vond het Noordereiland al erg mooi. Het landschap deed mij een beetje denken  

aan Groot-Brittannië met alle  

groene heuvels. Ik hoorde van 

de meeste mensen dat het  

Zuidereiland het allermooiste is, 

dus er stond mij nog wat te  

verwachten.  

Eenmaal op het Zuidereiland  

aangekomen met de Ferry waren 

we onderweg naar Abel Tasman. 

En ja iedereen had gelijk. Na een 

aantal wijnvelden begon het  

landschap te veranderen.  
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Bergen i.p.v. heuvels en veel meer kronkelwegen. Erg fijn al je wagenziek bent!  

Eenmaal aangekomen in een plaatsje dichtbij Abel Tasman had je een erg mooi 

strand. Het deed mij een beetje denken aan Australië. In het begin hadden we erg 

mooi weer, maar helaas veranderde dat in regen en bewolking.  

Eenmaal in Franz Josef aangekomen wilde ik heel erg graag de heli hike doen.  

Dit houdt in dat je met de helikopter de glacier opgaat en het dan gaat ontdekken.  

Er was teveel bewolking en er zat een storm aan te komen dus helaas kon ik dat niet 

doen. Er is ook maar 30% kans dat het doorgaat. Na Franz Josef gingen we door naar 

Wanaka en Queenstown. Ook allebei gelegen aan een meer met bergen op de a 

chtergrond. Wat ook erg mooi was is Milford Sound. Het duurde ongeveer 4 uur om er 

te komen, maar het was het zeker waard. We hebben daar op een boot gevaren door 

de Milford Sound. Ontzettend mooie bergen met besneeuwde toppen.  

Een van mijn laatste  

plekken waar ik geweest 

ben, was Kaikoura.  

Een aantal jaar geleden 

is daar een erge  

aardbeving geweest, 

waardoor mensen voor 

een lange tijd  

geïsoleerd waren en 

met helikopters naar 

een andere plek  

gevlogen moesten  

worden. Je kunt nu nog 

steeds schade zien van 

de aardbeving. Ik wilde daar heel erg graag walvissen spotten, maar op het moment 

dat ik het wilde doen besloten de walvissen te ver de zee in te gaan. Gelukkig was het 

mooi weer en was het een erg mooie plek om te zijn. Na Kaikoura was het tijd om naar 

Christchurch te gaan en weer naar Nederland te vliegen.  

Korte terugblik afgelopen jaar  

Nu ik weer terug ben vragen mensen mij wat mooier is, Nieuw-Zeeland of Australië? 

Dit is gelijkwaardig. Nieuw-Zeeland heeft continu een prachtige natuur, maar Australië 

is een stuk groter. Waardoor je lange stukken hetzelfde landschap hebt. Het klimaat in 

Australië vind ik aangenamer (behalve 40 graden) en de Westkust van Australië is het 

tegenovergestelde van Nieuw-Zeeland. Beide landen zijn een bezoekje waard. Neem 

er alleen wel je tijd voor, want het is een stukje groter dan ons kikkerlandje.  

Groeten, Amy  
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OES DÖRP EN DE KERSTMARKT  

Het is weer gelukt. We hebben 18 foto's en vragen voor het traditionele  

'Ken uw dorp'-spel dat iedere kerstmarkt gespeeld kan worden.  

En er zijn uiteraard weer mooie prijzen te winnen, die ter beschikking worden  

gesteld door adverteerders.  

Dit jaar zijn dat:  

Warenhuis Geerts,  

Poolshoogte en  

Coop Schippers.  

Kom dus allen naar de  

Kerstmarkt op 11 december  

en bezoek ook onze kraam.  

Het is er altijd gezellig en  

door mee te doen steunt u  

tevens de dorpskrant.  

De redactie  
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KERSTCONCERT IN EXLOO  

Het jaarlijkse kerstconcert in Exloo is de avond voor kerst, 24 december.  

De verwarmde (oude) manege aan de Hoofdstraat 21 in Exloo, zal worden  

omgetoverd in een prachtige kerstlocatie.  

De lampjes in de grote boom gaan branden, 

de kerstklokken gaan klingelen.  

De schaapskudde krijgt een mooie plek in  

een grote kraal. De zitplaatsen worden  

gecreëerd voor het podium. Voorafgaand  

kunt u koffie, thee en warme chocolademelk 

kopen.  

Het traditionele Kerstconcert is geschikt voor 

jong en oud. Mede door de schaapskudde 

ontstaat er jaarlijks een speciaal sfeertje.  

Er is veel muziek tijdens het concert.  

 

 

 

 

 

 

U kunt luisteren naar Muziekvereniging 

ODO uit Odoorn en de Musicalgroep 

Odoorn. Uiteraard mag er meegezongen 

worden met de kerstliedjes. Vanaf de  

zitplaatsen kunt u het kerstverhaal en de 

lezing aanhoren.  

Het concert begint om half acht en zal  

ongeveer een uur duren.  

De toegang is gratis.  

Het programmaboekje, voorzien van  

de liedteksten, kost twee euro.  

 

Meer info:www.dorpsbelangenexloo.nl.  
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LUBBELINKHOF  

Vandaag een rustig gesprek met Danie en Hermi van Rooij, de nieuwe bewoners-

beheerders van het nieuwe woon-zorgcentrum ‘Lubbelinkhof’, waarbij de naam van 

het pand vanwege de bekendheid is behouden.  

Dit echtpaar runt hier sinds 7 oktober 2017 een bijzonder mooie woonvorm en zij  

niet alleen; ze werken er in wisselende diensten samen met de 10 á 11 vaste  

personeelsleden. Waar mogelijk dragen de bewoners ook een steentje bij,  

bijvoorbeeld door gezamenlijk te koken. Hermi werkt bovendien ook nog 1 dag in  

de week als docent Verpleegkunde aan het Drenthe College en van daaruit zijn  

hier op dit moment 4 stagiaires actief.  

Bij binnenkomst lijkt het stil maar al snel blijkt dat het gonst van het leven; een  

medewerker ruimt samen met een stel bewoners blad in een van de tuinen, een  

bewoonster komt haar breiwerk ophalen, in de gang is onder andere een  

medewerker samen met een bewoonster creatieve herfstdecoratie aan het maken  

en een moeder zegt net haar dochter gedag na het bezoek.  

Het voormalige hotel-restaurant – lang vóór die tijd deed het in 1928 gebouwde  

pand ook al dienst als woning – is op een slimme manier omgebouwd tot 24  

studio’s voor de huidige en nog te verwelkomen bewoners. Er is plaats voor 20  

mensen – er zijn nu 17 bewoners – en 5 logees. Een aantal kamers is beschikbaar 

voor mensen die de sfeer willen proeven, ofwel ‘proef-wonen’ en je kunt er ook voor 

een weekend of langer komen logeren. In de ruime gangen staan zitjes en  

in de grote huiskamer, waar zich tevens de keuken voor het gezamenlijk koken  

bevindt, oogt het huiselijk.  

De leeftijd van de bewoners varieert van 18 tot 66 jaar, de meesten zijn tussen  

de 18 en 35. Er zijn creatieve en sportieve bewoners met een keur aan hobby’s.  

Er is een meisje dat in een rolstoel zit en aan judo doet! Sommigen houden van  

koken en gaan samen boodschappen doen bij Schippers, de recepten uitzoeken en 

de keuken in. Anderen houden van spelletjes of gaan zwemmen met familie of  

vrienden. Er worden uitstapjes gemaakt naar bijv. de markt of er wordt genoten  

van de beauty-avonden. Er zijn bewoners die hier of elders werken en daarmee  

een plezierige en zingevende invulling van de dag hebben gevonden.  

Het personeel speelt een belangrijke rol in al deze activiteiten. Je woont hier met 

elkaar en eigenlijk zijn het 2 grote families. Mensen willen het liefst een zo normaal 

mogelijk leven leiden en daar helpen wij ze bij, aldus Hermi. Er is een grote  

onderlinge betrokkenheid: we moeten het met elkaar doen en willen een fijne plek, 

daar werken we met z’n allen aan.  
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Het is hier behoorlijk groot en tegelijk rustig en kalm met ruimte voor gezelligheid  

maar ook voor het individu. Toekomstbestendigheid van het pand garanderen en  

het in volledigheid benutten is het overkoepelende plan. Daarnaast willen we meer 

doen in de samenleving, ook in samenwerking met de dorpelingen.  

Werk en privé bevinden zich hier op een fantastische plek. Het voormalige  

restaurant is aangepast voor bewoning door Danie en Hermi, die al 30 jaar samen 

zijn, en ze hebben daar met 2 van hun 3 kinderen (2 zoons, 1 dochter) hun intrek 

genomen. De oudste woont op kamers.  

Danie en Hermi werken al heel lang in de gezondheidszorg. In 2007 kochten ze  

een camping, runden dat met veel plezier en verkochten het weer in 2016. De  

liefde voor ‘het oude vak’, werken met mensen met een verstandelijke/meervoudige 

beperking, knaagde weer bij beiden en toen kwam de Lubbelinkhof op hun pad.  

De knoop was snel doorgehakt en in juni vorig jaar ging men van start met de  

verbouwing; 4 maanden later werden de eerste bewoners verwelkomd. Het werken in 

de zorg ging hiermee een nieuwe fase in.  

Danie en Hermi hebben zich hier allereerst geconcentreerd op het wonen.  

Daarnaast is er een professionele keuken die we straks graag willen gebruiken  

en een groot weiland waar wellicht een groentetuin wordt gemaakt of wat dieren  

komen scharrelen. De twee grote vergaderzalen kunnen ook ingezet worden voor  

de bewoners en eventueel dagbesteding/werk. Er zijn genoeg ideeën, over de vorm 

wordt nog nagedacht. En nu al hoog op de wensenlijst: men wil volgend jaar met de 

bewoners vakantie gaan vieren en daarnaast zou men graag met vrijwilligers gaan 

werken.  

Een paar maanden geleden is de Inspectie voor de Volksgezondheid op bezoek ge-

weest en ze zijn goedgekeurd. De conclusie luidde: ”geconstateerd is dat  

volgens de gestelde kwaliteitsvoorwaarden wordt gewerkt”, vertelt Danie.  

Daarmee zijn ze uiteraard heel blij: “het toont ook naar de buitenwereld aan dat we 

op het goede pad zitten.”  

 

Voor wie geïnteresseerd is in meer  

informatie: ze hebben een duidelijke  

website gemaakt. En als je niet weet hoe 

je het voor elkaar moet krijgen om er te 

wonen, kunnen ze je ook helpen.  

Adverteren doen ze niet: “onze bewoners 

zijn de beste ambassadeurs”.  

Conny van der Bent  
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 SINTERKLAAS EN DE RIJMPJES 
 
Voordat Sinterklaas in Nederland aankwam vergaderde hij eerst met de Pieten over 
alles wat er afgesproken was en wat er afgehandeld moest worden. Speciale  
aandacht vroeg hij voor het taalgebruik. De Sint had ontdekt dat steeds minder 
rijmpjes bij de kadootjes werden gemaakt. Vorig jaar minder dan in 2016 en dit jaar 
weer minder. Dat vond de Sint een treurige ontwikkeling. Zo ging het van kwaad tot 
erger. Hij hield zo van taal, in het bijzonder van rijmpjes. 
In het gesprek met de Pieten hierover begrepen ze het wel. Ze gingen diep  
meedenken met de Sint en …. er kwamen ideeën. Het beste idee kwam van de  
Organisatie-Piet (= de O-piet). Hij stelde voor een rijmpjes-wedstrijd te houden. 
“Hebben we daar wel tijd voor?” vroeg de Sint die de bui al zag hangen.  
“WE MAKEN TIJD SINT!” zei de O=Piet. Dit is belangrijk. De andere Pieten vonden 
het ook, ze wilden eventueel ook wel helpen. Zo gezegd zo gedaan. 
 
Toen de Sint in Nederland arriveerde op de eerste zaterdag na Sint Maarten (=11 
november) dus op 17 november in Zaanstad ging de O-Piet direct in gesprek met de 
burgemeester over de rijmpjes-wedstrijd. Die zag het helemaal zitten. Ze besloten 
een wedstrijd te houden in drie groepen : A) Schoolkinderen B) voor volwassenen = 
12+, C) voor ouderen = 60+. Op zondag 18 november 14.00 uur groep A om 15uur 
groep B en om 16.00 uur groep C . In de gymzaal van de school. 
Je begrijpt wel dat het nog een hele toestand was om op zo’n korte termijn alles te 
regelen, maar iedereen, van jong tot oud, wilde wel meewerken. 
 
De volgende dag stroomde de gymzaal vol. Helaas kon de Sint wegens drukte niet 
zelf aanwezig zijn maar de O-Piet was er wel, ook als jurylid. Ik noem nu de winnaars 
en de gedichten op. 
 
Groep A) Amelia Guldenmond. Die zei: 
“MARSEPEIN “  
 
De Sint is niet gek, hij weet alles wel 
Hij werkt met spionnen, dus ik zeg snel 
Dat ik zoet geweest ben het hele jaar 
Ze vragen: hoe krijgt ze dat voor elkaar? 
Maar ik doe altijd mijn best 
En ik geloof: de Sint doet de rest. 
 
Ik ben blij met deze letter van marsepein 
Die vind ik fijn, ook al issie klein. 
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 Groep B) die wedstrijd werd gewonnen door Bette Westera die uit haar boekje 
“ Als de sint dat ziet…..” voordroeg: DE BOOT KOMT AAN” (p. 14/15) 
 
De boot is op zee / de zee is heel hoog 
en sint is aan dek/ het dek is niet droog 
wat is dat dek nat / sint loopt door een plas 
mijn jurk! roept hij boos / mijn jurk en mijn jas 
ik doe ze maar uit / dat nat voelt niet fijn 
die jas en die jurk / ze gaan aan de lijn 
niet doen sint! roept piet / toe sint doe ze aan 
dit ziet er niet uit / en de boot komt al aan! 
 
Groep C ) Winnaar werd Dirk Zegers (78 jaar) die voordroeg: 
EEN SCHOEN EN EEN SLOF  
Ik zet mijn slof en ook mijn schoen/ en ook mijn laars , zou Sint het doen? 
Een slof een laars en ook een schoen? / Dat is teveel zegt Sint niet doen! 
Maar piet is lief / hij is heel gul. 
Ik bof: sint vult mijn schoen / en piet mijn slof. 
 
Dirk Zegers bedankte na afloop Bette Westera voor haar boekje. 
 
IEDEREEN was tevreden met de wedstrijd en met de winnaars. De Sint stuurde  
vanuit Spanje de burgemeester nog een bedankbrief. Hij was blij dat zeer velen in 
het Sinterklaasweekend van 17 en 18 november 2018 met taal (en rijm) bezig waren 
geweest en hij hoopte dat dat in 2019 opnieuw zou gebeuren. Beloofd?  
Beloofd! 
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 LICHTJESAVOND EN HERDENKINGSBOOM BIJ DE AULA TE ODOORN 
 
Tijdens de korte, donkere dagen van het jaar is het voor nabestaanden lastig om 
de laatste rustplaats van een overleden dierbare te bezoeken. Maar juist in deze 
maanden hebben nabestaanden vaak behoefte om troost te zoeken en hun dier-
baren te herinneren. 
 
Op zondag 16 december van 18.00 uur tot 19.30 uur organiseert  
Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken weer een Lichtjesavond  
om dierbaren te herdenken.  
 
U bent van harte uitgenodigd bij de Aula aan de Schaapstreek 2 te Odoorn. 
De route vanaf de Aula naar de begraafplaats en de begraafplaats zelf zal  
sfeervol worden verlicht met vuurkorven, lichtjes en kaarsen. Nabestaanden  
krijgen per groep een stormlampje mee en kunnen een lichtje branden op het 
kerkhof. In de Aula van de uitvaartvereniging wordt U een kopje koffie of  
chocolademelk aangeboden. Marchinus Elting leest hier enkele gedichten uit  
eigen werk voor. 
 
Ook kan een herinnering worden opgehangen in de herdenkingsboom bij de Aula.  
Op 15 december wordt de herdenkingsboom geplaatst. De herdenkingsboom blijft 
staan tot de tweede week van januari. 



21 

 

 

Geopend t/m zaterdag  
29 december a.s.  

PROEFLESSERS POWERWALKING GEZOCHT!!!!! 
 
In Odoorn willen wij gaan Powerwalken. Bij voldoende aanmelding organiseren wij 
proeflessen op: donderdag 13 december om 19:30 
uur, zaterdag 15 december om 9:00 uur. Startlocatie: 
De Boshof 
 
Wat is Powerwalking? 
Lopen in een stevig tempo 5-7 km/uur, lage hartslag 
zone, vetverbranding. Tussendoor worden er  
spierversterkende oefeningen gedaan waardoor je een strakker figuur krijgt. 
Waarom Powerwalking? 

Goed voor je conditie    Je loopt in groepsverband 
Je traint in vetverbrandingszone  De kans op blessure is klein 
Je bent in de buitenlucht (vitamine D) Je ontmoet andere mensen 
Het vermindert stress 
 

Wil je meedoen? Geef je dan snel op en zet die eerste stap! 
Aanmelden kan via powerwalkingnoord@gmail.com of 06-11524275 vermeld  
locatie Odoorn. Meer informatie is te vinden op Facebook, Instagram:  
powerwalkingclub noord en door contact met ons op te nemen. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

mailto:powerwalkingnoord@gmail.com
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 “KINDER CARBIDSCHIETEN 2018” 
 
Beste Oringers, de dagen worden korter en de nachten koud en guur. Dit brengt 
ons dichter bij de laatste dag van het jaar, gezellig rond het vuur. Deze laatste 
dag van het jaar zal wederom door gebruikt worden om traditiegetrouw het oude 
jaar uit te luiden met doffe knallen en veel gezelligheid! 
 
Wat ooit begon met een paar jonge Oringers die het toch wel erg spannend  
vonden om met melkbussen het oude jaar uit te knallen. Is inmiddels uitgegroeid 
tot een jaarlijks terugkerend spektakel, waar we velen van u al eens hebben  
mogen begroeten. 
 
Vorig jaar hebben we, om ook de jongste Oringers kennis te laten maken met 
deze prachtige traditie, het 
“Kinder Carbidschieten” geïn-
troduceerd. En dat was een 
groot succes!  
Daarom willen we ook dit jaar 
wederom de kinderen van 
groep 6,7 en 8 van de  
basisschool, uitnodigen om op 
een leuke en veilige manier 
kennis te komen maken met 
het carbidschieten. Door middel 
van een verfblikje en een blokje  
carbid proberen we de kinderen 
stapsgewijs te leren hoe carbidschieten werkt. Hoe gaaf is dat?! 
 
 

 
 
Lijkt het jou leuk om mee 
te doen kijk dan op de 
Facebookpagina van 
Team Odoorn of op de 
website  
www.odoorn.eu. 
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 AANMELDINGSFORMULIER KINDERCARBIDSCHIETEN 
 
 
 
Naam: …………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………….. 
 
Woonplaats: …………………..  
 
Geboortedatum: …....-……………....-……….. 
 
 
 
(Ouder/Verzorger)  
Email: ………………………………………………...  
 
Telefoon: ………………………....… 
 
Handtekening:  
 
………………………………………. 
 
 
 
Een ingevuld formulier kan ingeleverd worden bij  
Christiaan Bal, Sleedoorn 10 te Odoorn of geef uw kind  
op via www.odoorn.eu, Aanmeldingsformulier  
KinderCarbidschieten.  
 
Deelname is op eigenrisico  
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NATUURWERKDAG DRENTHE GROEIT  

Op zaterdag 3 november 2018 waren op 80 locaties 1.648 mensen actief tijdens de 

jaarlijkse Natuurwerkdag. Organisator Landschapsbeheer Drenthe heeft de locaties 

voorzien van het benodigde gereedschap, ondersteuning en een presentje voor alle 

deelnemers. Dankzij de inzet van de vele enthousiaste vrijwilligers, de (groene)  

partners en overheden waren er meer mensen actief dan vorig jaar.  

De Natuurwerkdag in Drenthe heeft dit jaar een behoorlijke groei doorgemaakt.  

Erik de Gruijter, directeur Landschapsbeheer Drenthe vertelt trots: “We merken  

dat steeds meer mensen zorg willen dragen voor hun eigen leefomgeving. En de 

Natuurwerkdag is een hele mooie gelegenheid om daar kennis mee te maken”.  

De Natuurwerkdag werd niet alleen in Drenthe georganiseerd; in heel het land  

konden mensen aan de slag. In totaal is door 15.801 mensen op 611 locaties  

gewerkt in natuur en landschap. Dankzij de deelnemers is bijgedragen aan  

voedsel- en nestgelegenheden voor diverse insecten, bijen, (kleine) zoogdieren en 

reptielen. Kwetsbare planten en struiken zoals de jeneverbes kregen de benodigde 

aandacht. En er is heel wat klein afval verwijderd.  

In Drenthe hebben diverse bestuurders locaties bezocht om de vrijwilligers in het 

zonnetje te zetten. Zo waren gedeputeerde Henk Jumelet en Erik de Gruijter in 

Lheebroek en Hoogeveen. Zij werden ter plekke vergezeld door Henk Doeven en 

Erik Giethoorn. Henk Jumelet vertelt: “De Natuurwerkdag is ook dit jaar in Drenthe 

weer ècht een succes. Vele vrijwilligers staken een dag lang de handen uit de  

mouwen in hun eigen  

omgeving. Prachtig om te 

zien hoe je met zoveel  

actieve mensen de natuur 

kunt verfraaien!”.  

De Natuurwerkdag wordt 

mogelijk gemaakt dankzij 

een financiële bijdrage van 

de Nationale Postcode  

Loterij, de provincie   

Drenthe en de Drentse  

gemeenten. Partners van 

de Natuurwerkdag zijn 

Stichting Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en IVN.  

Foto: Yke de Vos  
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LEZEN EN VOORLEZEN (125) 
 
N.a.v. Anna Woltz: Evi, Nick en ik, Amsterdam 2018 (4e druk) 
 
1) Anna Woltz , geboren in 1981, groeide op in Den Haag met journalisten als  
ouders. Je snapt: ze ging ook zelf schrijven! Ze deed dat zo goed dat ze in 2015 de 
gouden griffel kreeg voor het boek “ Gips’. Echt een prestatie. In haar boeken zit niet 
alleen veel vaart maar er gebeurt ook van alles. Ze laat kinderen en jongeren zien 
dat en hoe je anders kunt leven dan je denkt. Volwassenen zijn vaak “SAAI”. 
 
2) In het verhaal dat hierboven genoemd wordt, wordt beschreven hoe een  
zomervakantie kan verlopen. De 3 hoofdpersonen zijn verschillend van karakter 
maar ze weten elk op een eigen manier iets te doen voor wat ze SAMEN beleven. 
Verdeeld over 27 hoofdstukjes lezen we eigenlijk drie dingen: 
A. Ze leren als ze eenmaal elkaar ontmoet hebben steeds beter rekening te houden 
met elkaar. De aparte eigenschappen die ze hebben maken dat ze elkaar ook  
beïnvloeden. Tussen Flora en Nick ontstaat een gevoel van verliefdheid. Flora moet 
daar nog wel aan wennen maar dat zal wel goed komen. 
B. Verder speelt de kip ‘Merel’ een rol die Flora ‘ontvoert’ (zie p. 30-34) en die ze 7 
eieren laat uitbroeden. Die kuikentjes spelen 
op hun beurt een rol van  
betekenis. 
C. Een derde verhaallijn is die van het a.s.  
huwelijk van de vader van Evi en zijn vriendin 
Jozien. Evi’s moeder is gestorven maar zij kan 
Jozien maar moeilijk aanvaarden. Na een  
ongeluk waarbij Jozien in het ziekenhuis  
belandt begint alles te veranderen. Je leest wel 
hoe het verloopt via een bezoek aan Utrecht 
en aan Groningen. 
 
3) Anna Woltz schrijft boeiend, spannend en 
met gevoel voor humor. Niet voor niets zijn 
haar boeken met prijzen beloond en vertaald in 
12 talen. Op het boekomslag staat een leuke 
tekening. In het boek zelf ontbreken illustraties 
omdat de gebruikte taal helder en beeldend 
genoeg is. Dat Anna Woltz van de boeken van 
Astrid Lindgren houdt kun je duidelijk merken. 
 
Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS NOVEMBER/DECEMBER 
 
Tabletcafé 
Maandag 26 november is het Tablet Café in de  
Bibliotheek weer geopend van 14.00 tot 15.30 uur. In het Tablet Café kunt u op een 
ongedwongen manier elkaar ontmoeten en in gezellige sfeer ontdekken wat een  
geweldig communicatiemiddel de tablet is. Met andere bezoekers kunt u ervaringen 
uitwisselen. Er is een ervaren docent van de STOA aanwezig, die u leuke en  
handige tips kan geven of u wegwijs kan maken om nog meer uit uw tablet te halen. 
Ook voor vragen en tips rond pc, laptop en smartphone kunt u hier terecht.  
Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie staat voor u klaar. Doe mee, u bent 
van harte welkom! 
 
Nederland Leest 
Op 1 november start de campagne Nederland leest met dit jaar een thema om je 
vingers bij af te likken….. Voedsel. Nederland leest is dit jaar Nederland Eet! 
Bibliotheekleden en bezoekers ontvangen in november een exclusief voor de  
bibliotheek geschreven geschenkboek vol sappige verhalen, verfrissende passages 
en een zoete afsluiter. Zolang de voorraad strekt. 
 
De bibliotheken Borger-Odoorn nodigen je van harte uit voor de slotavond op  
donderdag 29 november in de bibliotheek Odoorn. Drie gedreven ondernemers  
vertellen over hun bedrijf, laten je proeven én gaan in gesprek over gezonde,  
verantwoorde voeding. Sandra Thomas runt haar praktijk voor Natuurvoeding en 
massage. Marc Haan is kok en eigenaar van natuurvoedingswinkel De Ieme in  
Borger. Eugénie Brenda staat mede aan het roer van natuurslagerij De Woeste 
Grond. Het menu van deze avond wordt geserveerd door liefhebber van lekker én 
gezond eten, Anke Pepping. 
Kom ontmoeten, ontdekken én proeven op donderdag 29 november in bibliotheek 
Odoorn. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Welkom! 
 
900.000 verhalen in je achtertuin - bloembollen voor nieuwe bibliotheekleden 
Onder het motto ‘900.000 verhalen in je achtertuin’ organiseren de Drentse  
bibliotheken een ledenwerfactie. Met de actie willen de bibliotheken zowel nieuwe 
leden werven als het publiek laten weten dat ze over een geweldige schat aan  
verhalen beschikken. 
 
Groot aanbod 
Wie lid is van de bibliotheek kan een keuze maken uit heel veel boeken, e-books, 
tijdschriften, dvd’s en muziek. Als lid kun je in iedere Drentse bibliotheek lenen en 
terugbrengen. Behalve lenen uit de collectie van de eigen bibliotheek kun je ook alle 
materialen uit heel Drenthe gratis aanvragen. 
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Naast het uitlenen is de bibliotheek de plek waar mensen heen kunnen om te  
ontdekken, ontmoeten, ontspannen en zich te ontwikkelen. In dat kader organiseren 
bibliotheken activiteiten als computercursussen, taallessen en voorleesuurtjes. 
 
Ledenwerfactie 
Iedereen die tussen 12 november en 12 januari een betaald lidmaatschap neemt, 
krijgt een grote krat met bloembollen. Want een goed verhaal geeft kleur aan je leven 
én aan je achtertuin.  
De actie geldt voor alle bibliotheken in Drenthe. Meer informatie hierover is te vinden 
op www.bibliothekendrenthe.nl/lidworden. 
 
De Bibliotheek pakt uit 
Van 3 t/m 28 december heeft de  
bibliotheek in Odoorn een speciale actie.  
Bibliotheekleden kunnen een  
verrassingspakket met drie boeken lenen. 
In de bibliotheek liggen ingepakte  
pakketjes klaar, waar je een keuze uit kan 
maken: Romantische Uurtjes, Spannende 
momenten en Lekkere literatuur. 
Laat je ook verrassen! 
 
Unicef verkoop in de  
bibliotheek 
Op vrijdag 7 december en maandag 10  
december staat Unicef met een kraam  
vanaf 14.00 uur in de bibliotheek van 
Odoorn. U bent van harte welkom om een 
kijkje te nemen en een kaartje of cadeautje 
te kopen. Door een UNICEF kaart te sturen 
of een UNICEF cadeautje te geven, geeft u aandacht aan uw vrienden en familie 
maar geeft u ook kinderen ergens in de wereld (ook in Nederland) een kans. 
 
Boekstart Voorleesuurtje 
Maandag 10 december van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met 
hun ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de 
bibliotheek. 
Margriet en Roelie gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun 
ouders of oppas. 
De toegang is gratis. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 

 

 

Valtherweg 1918 (Met dank aan Roelof hoving)  


