33e jaargang no. 2
oktober 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

Op zondag 8 november is er om 10.00 uur weer een kerkdienst in de Kerk van
Odoorn. We houden een maximum aan van 30 bezoekers. Voorganger is pastoraal
medewerkster Helene Westerik. Het orgel wordt bespeeld door Wim Boer.
U kunt zich aanmelden voor deze dienst bij Willem Mulder, tel: 06-48717475 of
0591-513174. Per mail kan ook: willemmulder@xs4all.nl
De dienst wordt ook uitgezonden op 9 november, om 10.00 uur door
RTV Borger-Odoorn. Te ontvangen via de ether op 106.0 of de kabel op 107,
op Ziggo Digitaal 917, of via internet: http://rtvborgerodoorn.mrjs.nl
DORPSAGENDA
Er zijn momenteel geen activiteiten in het dorp gepland.

AFVALKALENDER OKTOBER/NOVEMBER 2020
20 oktober plastic, 24 oktober oud papier, 27 oktober restafval, 3 november gft,
10 november plastic,17 november restafval, 24 november gft.
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VAN DE REDACTIE
En weer heeft de redactie van uw lijfblad niet fysiek kunnen vergaderen. Nadat we
vanaf begin maart niet bij elkaar konden komen en we per mail hebben moeten
overleggen over de inhoud van de dorpskrant en alles wat met het laten verschijnen
van een dergelijk blad te maken heeft, leek het op enig moment weer de goede kant
op te gaan. We vergaderden buiten bij iemand in de tuin en zaten op de gewenste
afstand. Dat was toch wel weer een stuk gezelliger en volgens mij ook wel
effectiever. Bij de voorbereiding van het septembernummer zaten we zelfs weer
binnen, de betreffende huiskamer liet voldoende afstand toe. Maar toen we op
dinsdag 29 september weer bij elkaar zouden komen werd vrijwel op het zelfde
moment het maximale aantal bezoekers thuis op 3 personen gesteld. Gelukkig is
onze redactie nog wel groter – we zoeken trouwens nog steeds naarstig naar
uitbreiding -, maar dat betekende wel dat we weer in de oude Corona routine
moesten terugvallen. Het is niet anders, maar blijkbaar is er toch de afgelopen zomer
iets behoorlijk mis gegaan. Dat we als redactie niet meer bij elkaar kunnen zitten is
natuurlijk niet het ergste, we kennen inmiddels waarschijnlijk allemaal wel een
dorpsgenoot of iemand anders die met het virus te maken heeft gekregen en op het
moment dat ik dit schrijf is er nog geen sprake van een kentering. Ik hoop van ganser
harte dat alle getroffenen weer snel op de been zijn en ook weer volledig zullen
herstellen, dat laatste schijnt vaak ook nog wel een langdurige kwestie te zijn.
Wij moeten ons er verder ook maar zo goed mogelijk doorheen slaan.
Ik wens u daarbij veel geduld en wijsheid, hieraan lijkt het hier en daar wel een klein
beetje te ontbreken.
Veel gezondheid.
Theo Zondag
__________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 25 november 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 15 november 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
Er zijn geen nieuwgeborenen, zover wij dat weten.
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
GEZELLIG
Het is een zonnige zaterdagmiddag, zomer 2020. Ik sta in de keuken hapjes te maken
want junior 1 verjaart vandaag. Het feestvarken zelf is vertrokken naar de sportschool,
door hemzelf aangeduid als “the gym” teneinde zijn biceps tot buitenproportionele
omvang te doen opzwellen. Wederhelft legt net de laatste hand aan de grasmat om
(schoon-)vader de kans op commentaar te ontnemen en junior 2 zit op de bank te
niksen.
“Zeg!” roep ik 2 tot de orde. “Ga jij eens even buiten slingers ophangen. Ik heb nog
ballonnen die je kunt opblazen en in de tuin ophangen, zodat het er wat gezelliger en
feestelijker uitziet buiten.” Junior 2 reageert zoals gewoonlijk niet. “Vandaag nog!” roep
ik hem daarom toe. Uiteindelijk komt hij in beweging. “Waarom moet ik dat doen? Ik
ben toch niet jarig? En wie kan dat nou wat schelen! Slingers, wat een onzin!” moppert
hij zich richting de tuin.
“Wat ben je aan het doen?” hoor ik even later wederhelft vragen. “Ja,” antwoordt 2
verveeld, “ik moest het hier van HAAR versieren en GEZELLIG maken.” Wederhelft
biedt aan te helpen en samen blazen ze ballonnen op en verspreiden deze door de
tuin. Blij met deze steun van wederhelft zakt mijn opgewonden gemoedstoestand weer
naar aanvaardbaar niveau. Tot ik wederhelft met een gemaakt hoog stemmetje tegen
junior 2 hoor zeggen: “Kijk eens wat GEZÈLLIG! Nou, wat ziet DAT er hier
FEESTELIJK uit!!!” Junior 2 die graag deze kans aangrijpt om mij te schande te maken
doet mee. “NOU! Oh WAT GEZELLIG is het hier!”
En terwijl wederhelft en junior 2 zich helemaal uitleven op zoveel gezelligheid, hak ik
nog een komkommer in mootjes. Want gezèllig zal het worden!
Bianca
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PROATBANKIES
Op donderdag 1 oktober werden de Praotbankies onthuld aan de Hoofdstraat in ons
dorp ter hoogte van de Paasbergen. De onthulling werd gedaan door twee
kunstenaars die de bankjes hebben gemaakt. Middels het lostrekken van een rood lint
werden de bankjes in gebruik gesteld. Een van de kunstenaars is Titus Rudolphy
Lackroy die eigenaar is van en werkt bij activiteiten dagbesteding Viva La Vida in
Drouwenermond. Samen met zijn vrouw en met de mensen die bij de dagbesteding
werken, zijn de bankjes beschilderd. De andere kunstenaar is Karina Pater van
Boetiek Creatiek uit Zandpol.
Helaas kon de onthulling door wethouder Trip met publiek en een samenzijn achteraf,
niet doorgaan vanwege Coronamaatregelen.
Maar de bankjes staan er en kunnen gebruikt worden. Vrijwilligers nemen regelmatig
plaats op deze bankjes, zodat er een gesprek gevoerd kan worden met mensen die
graag even willen praten met een ander. Dus bent u vaak alleen en wilt u graag een
praatje maken, kom dan naar de Praotbankies. Naast de bankjes staat een koker met
daarin gesprekskaartjes, zodat er altijd gespreksonderwerpen bij de hand zijn. Maar
gewoon zomaar een praatjes maken, kan natuurlijk ook.
Wilt u als vrijwilliger regelmatig eens op een Praotbankie plaatsnemen om een gesprek
te voeren met iemand die om een praatje verlegen zit?
Neem dan contact op met Janien Leeuwerke: 06-24889832. Of wil je je direct
aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met het VIP (Vrijwilligers Informatie
Punt) van Andes: vip@andesborgerodoorn.nl
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PRAAT MEE OVER EEN MOOI EN LEEFBAAR BORGER-ODOORN
Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle gemeenten in Nederland te maken met de nieuwe
Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat over de leefomgeving en hoe we die inrichten.
Denk daarbij aan wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Nu zijn daar
nog allemaal verschillende wetten voor. Dat is ingewikkeld en goede initiatieven komen
daardoor moeilijk van de grond.

Het gaat om uw leefomgeving
De Omgevingswet is straks overzichtelijk en duidelijk. Inwoners, ondernemers en
organisaties krijgen ook meer te zeggen over hun directe leefomgeving. In de nieuwe
Omgevingswet staan participatie, vertrouwen en doelgerichtheid centraal.
Als gemeente moeten we ons hier goed op voorbereiden. Het vraagt een andere
manier van werken van ons
Denk met ons mee!
Voordat de Omgevingswet wordt ingevoerd, maken we in Borger-Odoorn een
zogenaamde omgevingsvisie. In deze visie staat wat we belangrijk vinden in onze
gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. We vragen inwoners
om met ons mee te denken. Moeten er meer huizen gebouwd worden? Hoe gaan we
in de toekomst om met energie en duurzaamheid? Wat heeft uw dorp of wijk nodig?
Wat vindt u belangrijk? Wat wilt u behouden? Of wat moet juist anders?
Samen de basis leggen
Dit jaar verzamelen we alle uitgangspunten voor de omgevingsvisie. In het
gemeentehuis, bij de gemeenteraad maar zeker ook bij inwoners, bedrijven en
partners van de gemeente. We hebben een korte enquête
(https://nl.surveymonkey.com/r/Borger-Odoorn) gemaakt voor iedereen in
Borger-Odoorn.
Zo maken we samen de basis voor een visie op de toekomst van Borger-Odoorn!
Meer weten over de Omgevingswet?
Kijk op www.borger-odoorn.nl/omgevingswet
Gemeente Borger-Odoorn
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BURENDAG 2020
Zaterdag 26 september was het voor
de Langhieten II een hele feestelijke
burendag. De speeltuinvereniging
kreeg maar liefst twee cheques
uitgereikt. Een cheque van € 2500.uitgereikt door Jan Hooiveld vanuit
Vereniging Dorpsbelangen voor
uitbreiding en onderhouden van het
speelgebied. En een cheque van
€ 1081,80 vanuit de statiegeldactie van
Coop Schippers uitgereikt door
Martijn Kaspers.
Heel erg mooi en als vereniging zijn we
hier ontzettend blij mee. Hier kunnen
we weer mooie plannen mee
realiseren. Buitenspelen blijft natuurlijk
hartstikke leuk en gezond en in een
aantrekkelijke speeltuin is dat gewoon
nog veel leuker. Voor de kinderen hadden we deze ochtend een springkussen en een
“Ranja-koe”. Zelf je ranja “melken” is natuurlijk erg leuk!!
Voor de volwassenen stond er koffie, thee en lekkers klaar op de mooie, opgeknapte
picknicktafel gerestaureerd door Marten Smeding.
Al met al een geslaagde burendag!
Speeltuinvereniging Langhieten 2
Pieter, Kim, Ingeborg en Martine
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CHEQUES VOOR SPEELTUINEN
Namens de gemeente, die geld reserveert
voor dorpsplannen, mocht dorpsbelangen
speeltuinvereniging Langhieten 2 en
speeltuinvereniging Oosterveld beide een
cheque overhandigen van € 2500,-. Geld
om de speeltuinen te renoveren zodat ze
weer aan alle veiligheidseisen voldoen en
er weer gezellig uitzien. Dorpsbelangen
werd uitgenodigd door de vereniging
Langhieten 2 op 26 september waar
burendag gevierd werd. Er stond koffie
klaar en meerdere buurbewoners hadden
iets lekkers voor bij de koffie gebakken.
Martijn Kaspers mocht namens
Coop Schippers ook een cheque
overhandigen aan Langhieten 2.
Een cheque die ze te danken
hebben aan gedoneerde statiegeld
flessen.
Dorpsbelangen
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INTERVIEW MARTEN HOUTPRODUCTEN
Enkele jaren geleden hebben we al eens een klein artikeltje aan Marten Smeding
gewijd na een “discussie” binnen de redactie over Martens lichaamslengte. Volgens
collega T.Z. was Marten een grote kerel; collega C.B. vond dat allemaal wel
meevallen. Hooguit net zo groot als T.Z. zelf. Een weddenschap was geboren! Om
duidelijkheid te verschaffen hebben we hem op de zaagtafel van voormalig Stevens
Klussenbedrijf opgemeten. We hebben nog even getwijfeld om voor de gulden
middenweg te kiezen, Marten lag tenslotte toch al op de zaagtafel. Dat hebben we
uiteindelijk maar niet gedaan. Resultaat: C.B. was een fles wijn armer.
Het bovenstaande schoot me meteen te binnen toen Marten aan zijn verhaal begon.
Wat is namelijk het geval? Marten is in 1978 geboren in het ziekenhuis te Emmen.
Hij woog op dat moment 12,3 pond schoon aan de haak. Volgens de dienstdoende
gynaecoloog was Marten toen de zwaarste baby in 40 jaar tijd. Marten is onderhand
42 jaar en ik vraag me af of zijn “record” nog steeds staat.
Als rasechte Oringer groeit Marten samen met zijn broer en zus bij zijn ouders aan de
Asterstraat op. Vanaf de basisschool tijd is hij actief bij scoutinggroep De Hunze Hikers
in Exloo. Hoewel hij momenteel geen actief lid meer is, heeft de groep nog steeds een
belangrijk plekje in zijn hart. Naast de scouting is hij in die tijd ook enkele jaren actief
als fanatiek zwemmer. Er wordt 4 keer per week getraind en daarnaast moeten er ook
nog veel wedstrijden worden gezwommen. Op een gegeven moment had hij voldaan
aan de limiet om mee te kunnen doen aan het NK zwemmen. Helaas voor hem werden
op dat moment de regels aangescherpt, zodat deelname er niet meer in zat. Onder de
vele overwinningen die hij heeft behaald zit onder andere het Drents kampioenschap
voor 13/14 jarigen.
Na de basisschool gaat Marten naar
de MAVO. In eerste instantie naar
de openbare scholengemeenschap
“De Dissel” in Emmen. De school
bevalt echter niet zodat hij overstapt
naar de Katholieke tegenhanger
KDC, wat momenteel bekend staat
als het Carmel College. Op deze
locatie vindt hij het plezier in school
weer terug. Ondertussen is hij ook al
erg druk met bijbaantjes. Vanaf zijn
12e is hij in de weekenden en tijdens
vakanties werkzaam bij Steenge
Tentenverhuur. Later gaat hij aan
de slag bij Ten Berge Bosbouw in
Exloo. Op jonge leeftijd is hij dan al
actief met de motorzaag.
(Foto’s Harald Fluks)
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Na de MAVO volgt de MTS in de richting werktuigbouw, metaal & constructie. In de
jaren daarvoor heeft hij zijn eigenlijke passie al gevonden; werken met hout.
Werktuigenbouw klinkt daarom niet meteen als de meeste logische keuze, maar het
geeft wel een breed werkgebied. Gedurende deze opleiding dient er stage te worden
gelopen. Marten belandt bij Halliburton in Emmen, een wereldwijd bedrijf dat is
gespecialiseerd in fossiele brandstoffen. Na de MTS heeft Marten in een paar jaar tijd
een aantal uiteenlopende banen. In eerste instantie bij een klussenbedrijf, gevolgd
door een bedrijf in de bosbouw waar hij een harvester (oogstmachine) bestuurd om
bomen te rooien. Vervolgens is hij een tijdje lasser bij een carrosseriebedrijf. In 2002
wordt hij door een oude vriend gevraagd om tijdens het oogstseizoen te helpen bij een
loonbedrijf in Canada. Die kans laat hij niet lopen en zodoende verblijft hij zo’n 3,5
maand aan de andere kant van de wereld. De liefde voor werken met hout bloeit daar
weer helemaal op als hij bij mensen logeert in een loghome; kort gezegd een huis
gemaakt van boomstammen die horizontaal worden gestapeld. Als kind heeft hij
tijdens vakanties in Scandinavië al kennis gemaakt met dit type huis en vanaf de
eerste keer is het al liefde op het eerste gezicht. Tijdens zijn verblijf in Canada is hij
helemaal verkocht en vanaf dat moment begint zijn droom om ooit zelf eens een echte
loghome te bouwen. In eerste instantie betekent die droom ook emigreren naar
Canada, maar vanwege de hechte familie- en vriendenbanden besluit hij dat niet te
doen. Maar de droom blijft bestaan en door de jaren heen lijkt het toch steeds meer
werkelijkheid te gaan worden.
Na zijn terugkeer in Nederland keert hij ook qua werk terug naar zijn roots. Hij gaat
weer aan de slag bij Steenge in Odoorn. Hij maakt plannen om een eigen
klussenbedrijf te beginnen, maar helaas gooien een aantal ongelukken wreed roet in
het eten. In 2005 breekt Marten zijn rug na een val van een ladder. Nadat hij 2
maanden in bed heeft doorgebracht gaat hij werken aan zijn herstel. Hij kan nog niet
veel, maar 6 weken lang gaat hij iedere dag lopend op klompen naar het zwembad om
daar de nodige baantjes te trekken. Marten is geen stilzitter en al snel, pakt hij zijn
werkzaamheden bij Steenge weer op. Enkele jaren later houdt hij aan een ongeluk een
verbrijzelde hak over. De prognoses voor een goed herstel zijn niet best en het duurt
maar liefst 6 maanden voordat hij zelf weer op zijn benen kan staan.
Hoewel hij op dat moment al zo’n 10 jaar in zijn huis aan de Vatlherweg woont,
revalideert hij bij zijn ouders. Het is gewoonweg geen doen om zonder hulp te
herstellen. Nog later breekt hij zijn onderbeen tijdens een motorongeluk. Al dit
lichamelijk ongemak heeft zijn sporen wel achter gelaten en nog steeds voelt hij elke
dag de gevolgen van dit alles. Tijdens de laatste herstelperiode helpt hij bij een
klussenbedrijf van een vriend die hij nog kent van de scouting. Op deze manier
probeert hij de draad weer op te pakken. Tevens kan hij op deze manier testen of hij
met zijn ongemakken dit werk lichamelijk nog kan beoefenen. De droom uit de jaren
daarvoor blijft bestaan en in 2013 start Marten uiteindelijk dan toch zijn eigen
klussenbedrijf. De keuze om een eigen bedrijf te beginnen heeft vanwege
bovenstaande een extra dimensie gekregen. Op deze manier is hij namelijk beter in
staat om binnen zijn eigen lichamelijke grenzen te werken. Iets wat bij een werkgever
uiteraard minder makkelijk te realiseren is. Marten is een veelzijdig klusser en je kunt
zowel voor grote verbouwingen als voor het maken van een meubelstuk bij hem
terecht.
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Het eerste deel van de droom is uitgekomen, maar daar mag het niet bij blijven.
De loghomes blijven zijn aandacht houden. Gedurende de voorgaande jaren heeft hij
zijn oude hobby weer opgepakt en is toen veel gaan lezen over deze manier van
bouwen. In die jaren heeft hij ook diverse contacten opgebouwd en zodoende besluit
hij om in mei 2014 een cursus loghomes bouwen te volgen in…. Alaska! Wederom
maakt hij de oversteek en gedurende 5 weken wordt er een gebouw van 7,5 bij 5,5
meter neergezet. Het project geeft hem ontzettend veel energie.

Weer terug in Nederland is Marten klaar voor de volgende stap; het bouwen van
loghome in ons eigen land. Maar het blijkt dat Nederland nog niet klaar is voor
loghomes. De wetgeving laat deze manier van bouwen nog niet toe. Op houtbouw
blijkt in ons land een soort van taboe te rusten. Hoewel Marten de reguliere bouw in
ons land niet afwijst, ziet hij wel veel voordelen in houtbouw. De isolatiewaarde van
houtbouw is vele malen groter, vocht en temperatuur reguleert zichzelf op natuurlijke
wijze, houtbouw is logischerwijs 100% recyclebaar en een goede woning zou in
principe wel 300 jaar kunnen blijven staan. Het bouwen van zo’n huis is overigens
geen peulenschil. Bij het bouwen van een loghome wordt zoals gezegd gebruik
gemaakt van hele boomstammen. Probeer maar eens 2 exact gelijke boomstammen
te vinden. Het vergt daarom veel reken- en zaagwerk om de stammen op de juiste
manier op elkaar te stapelen. Het gaat te ver om deze techniek hier uit te leggen,
maar ik heb Marten enkele jaren geleden al eens bezig gezien bij zijn eerste
loghome project aan de Boermastreek (tussen Exloo en 2e Exloërmond). Ik moet
zegen dat ik enorm onder de indruk was van hoe zo’n soort bouw verloopt. Dit
project ligt momenteel door omstandigheden helaas tijdelijk stil, maar Marten is
momenteel bezig met eenzelfde soort project voor Staatbosbeheer bij het
Boomkroonpad.
Harald Fluks
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ONDERTUSSEN BIJ ODO
Muziekvereniging ODO toast op 60e verjaardag. Oprichters van het eerste uur, Roelof
Elting en Will Eefting, zijn in het zonnetje gezet. Het jubileumjaar van ODO was nog
maar net begonnen of er kwam een abrupt einde aan alle geplande feestelijkheden.
Gelukkig was het wel mogelijk om op 15 september jl, exact de datum waarop de
vereniging 60 jaar geleden werd opgericht, met elkaar te toasten op het toch wel
bijzondere jubileum. Bij een verjaardag horen slingers en taart en bij bijzondere
verjaardagen ook bubbels. En dat was dus ook precies wat de jubileumcommissie
van ODO had gedaan. Het verenigingsgebouw werd gehuld in slingers en andere
feestelijke versierselen, waardoor het niet te missen was dat ODO die dag precies op
de dag af 60 jaar bestond. Voor de zomervakantie is de muziekvereniging weer aan
de slag gegaan, geheel corona proof in haar eigen gebouw het Klankholt in Odoorn.
En dus was het ook mogelijk om met elkaar het jubileum tijdens de repetitieavond te
vieren. Als kers op de taart toverde de
jubileumcommissie een grote nieuwe
stamtafel uit de hoge hoed. Het
tafelblad is opgesierd met het logo van
ODO. Een blijvende herinnering aan dit
jubileum.
Jubilarissen en (mede) oprichters van
Muziekvereniging ODO: Roelof Elting
(links) en Will Eefting (rechts)

Roelof Elting en Wil Eefting, beide uit Odoorn, zijn
oprichters van het eerste uur. En de naam van de
vereniging is zelfs ook door Roelof bedacht. Wil is o.a.
jaren voorzitter van ODO geweest en Roelof is nog altijd de
bibliothecaris van de vereniging. Voorzitter
Jan Grootjans zette beide heren daarom terecht in het
zonnetje met o.a. leuke anekdotes en een insigne van de
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Uiteraard
aangevuld met een extra cadeau namens ODO en een
boeket bloemen voor de echtgenotes van beide heren.
Wil en zijn echtgenote wilden ODO nog eens extra
feliciteren met het prachtige jubileum. Daarom ontving het
bestuur van ODO uit handen van Wil een tegoedbon voor
het aanschaffen van een muziekstuk naar keuze.
Een mooi gebaar van de medeoprichter van ODO.
Uiteraard werd dit cadeau met een groot applaus
ontvangen. Na alle plichtplegingen brachten Roelof en Will
samen met alle aanwezigen een toast uit op het jubileum
van de vereniging. Een memorabel moment in een
bijzondere tijd die we niet snel zullen vergeten. De avond
werd afgesloten met een hapje en een drankje.
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RARA WAT IS DIT?
Helaas hebben we geen reacties gekregen op
het voorwerp van de maand september. Wie
weet wat voor “doosje” dit is? Het is ca 7 x 4 cm
groot als het dicht is. Duidelijk zijn de letters:
N.C.V. Het is gemaakt van een soort metaal.
Wie kan ons als nog helpen en vertellen wat dit
is?
Ach ja soms komen we er niet achter wat het
voorwerp is. Dit is uiteraard erg jammer, maar
hoort er bij.

Voor deze maand heb ik een kleine verzameling voorwerpjes. Het zijn naar mijn
mening delen van een soort gereedschap, echter heb ik geen idee waarvan.
De koperen onderdelen hebben allemaal een zelfde schroefdraad. Echter zijn de
uiteinden allemaal verschillend. Ik hoop dat iemand dit herkent.
Bert van der Lit

(

(eigen foto’s)
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT
Fietsenkeuring
Op 27 oktober vind de fietsenkeuring plaats voor de groepen 5 t/m 8.
Ventilatie op school
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus heeft ertoe geleid dat er veel
discussie is ontstaan. Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment
onduidelijk is of verspreiding via aerosolen een relevante rol speelt bij de verspreiding
van het virus. Er wordt aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen op het
gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Goede ventilatie is van
belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van
luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt
om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Er zijn ook geen
aanwijzingen dat niet ventileren leidt tot overdracht van COVID-19.
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan
reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken.
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom opdracht gegeven te onderzoeken of de
(voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende
gezondheidsrichtlijnen. Stichting OPO Borger-Odoorn heeft Advies- en Technisch
bureau Schrik laten onderzoeken hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van
De Weiert. De ventilatie voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden rekening met
de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in
de school regelmatig luchten (openen van deuren en ramen) tijdens en na de lessen,
om sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.
Hierdoor is het in de lokalen wel iets frisser dan we gewend zijn, vooral als we de
winter tegemoet gaan. We adviseren kinderen daarom om kinderen die last hebben
van kou, zich iets warmer aan te kleden of een trui of vest mee te geven voor op
school. Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS (Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen) publiceert 1 oktober een lijst met veel
gestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande
kinderen en is straks te vinden op de website van school.
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SOJA BONEN
Afgelopen zomer zagen oplettende bezoekers van de lokale supermarkt in Odoorn een
nieuw product bij de groenteafdeling: verse sojabonen uit Drenthe. Blijkt dat deze zelfs
hier zijn verbouwd, dus dat vraagt om nader onderzoek. Overigens lagen ze in 2019
ook al in de supermarkt.
Even wat weetjes over de soja:
Komt oorspronkelijk uit China, is een vlinderbloemige plant, is erg eiwitrijk, wordt
gebruikt als veevoer (droge bonen) en voor menselijke consumptie (o.a. tofoe, tempé,
sojamelk, sojaolie, sojasaus). Rijk aan vezels, ijzer, calcium en Omega-3 vetzuren.
In Noord- en Zuid Amerika en China wordt het meeste hiervan verbouwd, en
geëxporteerd. Het staat in sushi-restaurants op het menu, als groente bij de sushi. In
Japan wordt het ook als borrelhapje gebruikt.
In Odoorn is Jan Henk Akkerman in 2018 met de teelt van speciale rassen uit Japan
begonnen op een proefveld aan de Torenweg. Deze soja heet Edamame. De boon is
iets groter en smaakvoller dan de “normale” sojaboon. Deze laatste wordt als eiwitrijk
krachtvoer aan het vee gevoerd. De soja die wordt ingevoerd is veelal genetisch
gemodificeerd , heeft daardoor een slechte reputatie en moet van ver komen, dus niet
duurzaam. Tevens wordt het diepgevroren
aangevoerd. Sinds een jaar of tien is een
project gestart om soja in Europa te
verbouwen, ook in Nederland.

Jan Henk kijkt of de Edamame voor
consumptie te telen is op de zandgronden
van de Hondsrug. De bedoeling is dat het
hier als seizoen groente een paar weken
per jaar beschikbaar is. Zoals eerder
gemeld heeft het bij de Coöp gelegen, en
Jan Henk had bij huis aan de Torenweg
een stalletje met soja. Dit gaf
nieuwsgierige aanloop, van toeristen en
ook van boeren, die er het fijne van wilden
weten.
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In samenwerking met de Universiteit van Wageningen wordt geprobeerd rassen te
telen die vroeg afrijpen. Doel is om de bonen rijp en droog te hebben aan het eind
van de (na)zomer. Als dit niet lukt is de kans groter op een mislukte oogst (nat weer
geeft grote kans op schimmel). Jan Henk is momenteel bezig met 6 rassen verder te
telen, om te kijken welk ras het hier goed doet. Oorspronkelijk is hij met 8 rassen
begonnen, dus 2 zijn al afgevallen.
De bedoeling is om een economisch aantrekkelijke opbrengst te hebben, die op tijd is
afgerijpt. Aanvankelijk zat er veel progressie in de opbrengst, maar er valt nog veel te
verbeteren. Van belang zijn o.a. een juiste bemesting, warm en droog weer, weinig
onkruid (en hoe dit duurzaam, zonder bestrijdingsmiddel, te verwijderen). Dit
verwijderen gebeurt nog met de hand, hoe dit op grotere schaal machinaal te doen is
nogal een uitdaging. Ook het oogsten gebeurt handmatig, en ook hierbij is het de
bedoeling om dit in de toekomst met een speciale plukmachine te doen. Je ziet, er is
nog genoeg te ontwikkelen.
Dit jaar gaat het niet meer lukken, maar als mensen nieuwsgierig zijn geworden,
volgend jaar nieuwe kansen. Ik vertel vast dat je de bonen in de peul moet koken,
ongeveer 4 minuten. Dan heb je een boon met een bite. Je kunt het op smaak
brengen met zeezout, sojasaus of zelf iets lekkers verzinnen. Dan kun je het nuttigen
als borrelhap, of verwerken in de salade, of pureren om er humus of een vegaburger
van te maken. Recepten zijn ruim te vinden op het internet.
Tenslotte nog even vermelden dat de sojaboon in Japan een goede reputatie heeft
als middel tegen een kater. Misschien wordt het enthousiasme hierdoor wat groter!
Mensen die nieuwsgierig zijn geworden en het ook willen proberen, zullen tot de
volgende oogst moeten wachten.
Het is een interessant project van Jan Henk en ik zal het blijven volgen.
Jan Kees Krediet
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EEN TWEEDE LEVEN
Onlangs heeft u allemaal een folder in uw brievenbus
kunnen aantreffen, waarin de Ridder Reparatieservice
zich aan het dorp presenteerde. Daarin kondigde Rick
de Ridder aan dat hij uw apparaten een tweede leven
kan geven, als zij het hebben begeven. Nieuwsgierig als
we zijn heb ik hem daarop maar eens opgezocht, dit
vraagt natuurlijk om enige toelichting. De eerste vraag
was, hoe kom je hierop? Er zijn immers overal wel
reparateurs voor. Rick gaf aan dat hij altijd al technisch
onderlegd is geweest, maar na de verbouwing van de
woning van hem en zijn gezin aan Langhieten 26 was er
tijd over. De verbouwing is overigens, voor zover ik heb
kunnen zien, zeer goed gelukt, maar dat is een ander
verhaal.
Het is geen klussenbedrijf. In zijn dagelijks leven is Rick trouwens in dienst van een
bouwer van grote machines voor de landbouw en aanverwante sectoren. Het gaat dan
om zeer grote machines en daar kan Rick ook zeer enthousiast over vertellen. In een
vorig leven was hij trouwens beroepsmilitair, uit die periode kende ik hem nog
enigszins. Ook toen had hij met grote apparaten te maken, maar later ook met klein
wapentuig. Ik weet dat hij ook een of meer uitzendingen naar het buitenland heeft
meegemaakt. Eigenlijk wil hij nu de meest gekke dingen repareren, hij maakt alleen
een uitzondering voor witgoed, computers, telefoons en tablets. Verder bestaan er
geen beperkingen. Hij had al enige klanten uit dorpen als Borger, Gasselte en Gieten
en er was al aandacht in Week in Week uit aan zijn nieuwe activiteit besteed.
Toen vond hij het hoog tijd worden om ook Odoorn te informeren en heeft hij samen
met zijn partner heel Odoorn en een deel van Klijndijk van een flyer voorzien.
Om een paar voorbeelden te noemen van dingen die hij al onderhanden heeft gehad
moet je denken aan de loopband van een aardappelrooimachine, een relaxstoel van
20 jaar oud (echt van het bekende “oude vrouwtje” geweest), een keukenmachine,
diverse klokken en als klap op de vuurpijl een kluis! Het laatste zal menige
vermogende Oringer natuurlijk er niet rustiger op maken, hij krijgt waarschijnlijk dus
ook elke kluis open. De basis is vooral niet commercieel, het ideële aspect staat
voorop. Weggooien kan altijd nog, op deze manier krijgen op zich nog goeie dingen
inderdaad een nieuw leven. Het bespaart geld, het is goed voor het milieu, er is minder
afval en het is ook nog leuk werk. Onderdelen worden vaak via het internet besteld,
ook veel in België en Duitsland. Blijkbaar is men daar toch iets zuiniger op oude
spullen, ook het aantal groothandels voor dit soort onderdelen is daar groter.
Ook elektrisch gereedschap neemt hij onderhanden en de klokken vormen een apart
verhaal. Die hebben veelal geen enkele marktwaarde meer, maar voor de eigenaar
hebben ze vaak, meestal omdat het vaak om familiestukken gaat of een cadeau bij een
bijzondere gelegenheid, wel een grote emotionele waarde.
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Het tarief bedraag standaard € 10,-- en dat is ook nog inclusief de echte kleine
onderdelen. Voor dit bedrag wordt een diagnose gesteld, eventueel benodigde
duurdere onderdelen worden na overleg besteld en gemonteerd. Rick beschikt
uiteraard over het benodigde gereedschap, dat is inclusief een apparaat voor ultrasoon
reinigen, een draaibank en een 3D-printer. Met de laatste kan hij dus zelf desgewenst
bepaalde onderdelen namaken.
Wij wensen hem veel succes bij deze nieuwe activiteit.
Theo Zondag
De Ridder Reparatieservice is als volgt te bereiken:
Whatsapp 0630721688
Mail
de.ridder.reparatieservice@outlook.com
——————————————————————————————————————GEEN INTOCHT SINTERKLAAS !!
Sint komt ook dit jaar in Odoorn, dat staat vast,
maar hij heeft van de regeltjes ook veel last.
In overleg met enkele enthousiaste mensen,
rekening houdend met de vele regelwensen,
werd gekeken naar de mogelijkheid
om te omzeilen elke moeilijkheid.
Hoe en wat was op dit schrijfmoment niet te zeggen
daarvoor moesten we nog wat overleggen.
Eind november wilde hij al reserveren,
dat was voor Sint de voorkeur om te arriveren.
Maar opeens werden de regels strenger
en werd de komst voor hem veel enger.
Het gaf echt te veel problemen en bezwaar,
daarom moeten we wachten tot volgend jaar
Natuurlijk mag je toch je schoentje zetten
daar zal Sint op blijven letten.
5 december zal dit jaar bijzonder zijn
voor ieder kind van groot tot klein.
Sint en Piet

17

(NIEUW?) SPORTPARK
Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan, er is enige reuring ontstaan in ons dorp over
de mogelijke komst van een nieuw sportpark aan de Dennenweg of een renovatie van
het bestaande sportpark (en misschien zijn er nog wel meer alternatieven).
Als redactie van de dorpskrant kunnen we natuurlijk niet om dit onderwerp heen – het
houdt immers de gemoederen hier en daar wel bezig – aan de andere kant is het lastig
hierover een volkomen objectief verhaal te schrijven. Vergelijk het maar met de positie
waarin Dorpsbelangen zich bevindt.
Ook voor mij persoonlijk is dat niet eenvoudig, ik heb privé een duidelijke opvatting,
sterker nog, ik ben een actieve actievoerder tegen de variant nieuwbouw aan de
Dennenweg. Dat is deels ingegeven door vrees voor overlast, maar ook door andere,
meer algemene argumenten. Toch wil ik proberen met gepaste afstand iets te
schrijven. Daar komt nog bij dat mijn echtgenote Janny Hofsteenge raadslid is in onze
gemeente, haar positie is op dit punt waarschijnlijk nog lastiger.
De oorspronkelijke plannen zijn al uit 2016, toen ging het onder meer over het mogelijk
realiseren van een Multi Functionele Accommodatie (MFA), waar de school bij
betrokken zou zijn, een nieuwe sportzaal, misschien een bibliotheek en wellicht ander
functies. Dat zou dan gecombineerd moeten worden met een nieuw sportcomplex aan
de Dennenweg, dat was immers in de buurt van de school en een verbeterd sportpark
was een lang gekoesterde wens van vooral de voetbalclub. Naast vele anderen was
ook Dorpsbelangen bij dit initiatief betrokken.

De bestaande accommodatie op het Harm Kuiper sportpark was toen al sterk
verouderd. Deze plannen zijn niet verder gekomen omdat de school na de laatste
verbouwing een nog zeer hoge boekwaarde had en er inmiddels een vorm van een
dorpshuisfunctie in het Klankholt van ODO was gerealiseerd.
Dit voorjaar kwam een aangepast, uitgekleed plan voor nieuwe sportvelden vanuit de
gemeente aan de orde, waarbij alleen de sportvoorzieningen nog in beeld waren. Dit
past in het beleid van de gemeente om in elk van de vier leefgebieden van de
gemeente de voorzieningen, waaronder die voor de sport, te concentreren op één
plaats, in dit geval Odoorn. In de andere drie leefgebieden is dat inmiddels gebeurd.
Dat betekent onder meer dat de voetballers van Valther Boys zich zouden moeten
aansluiten bij de al sinds 2013 bestaande combinatie van Exloo en Odoorn, HOC en
dat ook de tennissers uit de dorpen Exloo en Valthe in Odoorn zouden moeten gaan
spelen. De plannen van de gemeente zijn eerst in Exloo en Valthe gepresenteerd en
toen dat ook in Odoorn zou gaan plaatsvinden was de Corona-crisis net uitgebroken
en kon een geplande bijeenkomst niet doorgaan.
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Uiteindelijk heeft een dergelijke bijeenkomst eind juni op digitale wijze plaats gevonden
en kon Odoorn kennis nemen van de plannen. Deze plannen werden toegelicht door
wethouder Wind en hij gaf daarbij aan dat de gemeente geen voorkeur had voor een
van beide varianten, te weten nieuwbouw aan de Dennenweg of renovatie van het
bestaande sportpark. Uit een daarbij gepresenteerd rapport van een extern bureau
bleek dat de variant nieuwbouw aan de Dennenweg ongeveer € 2,5 miljoen duurder
was.

Er werd ook duidelijk door de wethouder aangegeven dat ook op de bestaande locatie
nieuwbouw van bijvoorbeeld kleedkamers en een clubgebouw mogelijk was en dat in
beide varianten de clubs voor de kosten van hun clubgebouw(en) moeten
opdraaien. Over de (her)invulling van de vrijkomende locatie van het bestaande
sportpark werd nadrukkelijk gezegd dat die nog volledig open was.
De presentatie leidde op zijn zachtst gezegd tot enige opwinding in het dorp en met de
huidige digitale hulpmiddelen is een whatsapp- actiegroep dan snel samengesteld.
Ter zijde, je ziet dan ook deelnemers zeer snel toetreden en ook zich snel weer
terugtrekken. Wat daarvan de achtergrond is, is mij niet duidelijk geworden,
waarschijnlijk het gemak van de muisklik.
Het een het ander leidde tot een flink aantal reacties richting de gemeente en de
verschillende raadsfracties. Helaas was vanaf de moment de betrokken wethouder
enige tijd uit de running en ging vrijwel iedereen met vakantie. Eind augustus kwam het
geheel weer op gang en kwam het onderwerp weer op de verschillende agenda ‘s.

Uit eigen ervaring weet ik dat er gesprekken zijn gevoerd met een meerderheid van de
verschillende raadsfracties, met als resultaat dat het onderwerp in elk geval politiek
ging leven. Als we er vanuit mogen gaan dat daar uiteindelijk de besluiten worden
genomen door de door ons gekozen volksvertegenwoordigers, is dat in elk geval als
een positieve ontwikkeling te beschouwen. Te hopen valt in elk geval dat hiermee
wordt bereikt dat de discussie wegblijft uit de sfeer van geruchten, roddels, achterklap
en verdachtmakingen. In mijn privé-waarneming is dat toch wel een beetje een
Oringer, misschien Drentse, manier om dergelijke discussies te voeren.
Inmiddels zijn er door de PvdA fractie raadsvragen gesteld over het proces tot dusver
en is, kort voor de beantwoording daarvan, in Week In Week Uit, een interview met
wethouder Wind gepubliceerd, waarin hij de plannen en de gang van zaken tot dusver
heeft toegelicht. Daarbij is ook aangegeven dat de betrokkenen bij het vervolg zullen
worden betrokken. Verder is een zogenaamd locatie onderzoek aangekondigd, waarbij
ook nog andere locaties aan de orde zouden kunnen komen. Merkwaardig genoeg
werd het college en /of de wethouder door een aantal fracties gecomplimenteerd met
de aanpak en de communicatie, persoonlijk zou ik daar toch, gelet op de gang van
zaken tot dusver, op zijn minst vraagtekens bij willen plaatsen.
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Er hebben als uitvloeisel daarvan gesprekken plaatsgevonden met de betrokken
sportverenigingen, daarbij is ook Dorpsbelangen betrokken geweest. Daarbij is in elk
geval vanuit HOC en OKKO aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar renovatie
van het huidige sportpark. Het Dagblad van het Noorden heeft hier zelfs twee keer in
een identiek artikel gewag van gemaakt. Door HOC is aangegeven dat vooral de
factor tijd doorslaggevend is, terwijl er bovendien bij de betrokkenen verschillende
beelden hebben bestaan over het begrip renovatie van het huidige sportpark. Men
dacht dat het dan ging om een paar nieuwe tegeltjes en een likje verf, in mijn
woorden. Dit beeld is waarschijnlijk ontstaan tijdens een zogeheten ledenraadpleging
(volgens ingewijden geen ledenvergadering!) van HOC, waarbij de plannen zijn
gepresenteerd. Voor alle duidelijkheid, deze presentatie was niet door de gemeente!
Het leidde tot een stemming onder de leden waarbij een meerderheid voor
nieuwbouw aan de Dennenweg koos.
Vooralsnog moeten we erop vertrouwen dat het aangekondigde locatie-onderzoek
meer duidelijkheid gaat brengen en dat daarbij ook alle levende opvattingen – over
welke locatie dan ook – aan bod en uit de verf komen. We zijn daar uiteindelijk
allemaal zelf bij, daarbij is het wel te hopen dat er door alle partijen open kaart wordt
gespeeld en dan bedoel ik niet alleen politieke partijen.
Er zijn dorpen, zelfs in deze
gemeente, waar gedoe rond een
sportpark tot serieuze problemen
heeft geleid.

Dat zouden wij toch zeker niet
moeten willen!!
Wordt vervolgd.
Theo Zondag
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DE ZOMER VRIJDAGOCHTEND OP DE TENNISBAAN BIJ TENNISCLUB OKKO
Tennisclub OKKO is, zoals ieder waarschijnlijk weet, gelegen op een mooie locatie in
ons dorp Odoorn aan de Hammeersweg 19. Een tennisvereniging met 4 verlichte
gravelbanen, er kan dus zowel overdag als in de avond worden gespeeld. Voor alle
leden, volwassenen en jeugd, zijn er verschillende activiteiten zoals de jaarlijkse
competitie, verschillende toernooien (zelfs een dames rosé toernooi ), een toss avond
voor volwassenen, leuke toernooitjes voor kinderen -soms met lekkere
pannenkoeken! -, een vrijdagochtend “competitie” voor de dames.
2020 is een bijzonder jaar, een jaar waarin
door de komst van het corona virus veel
activiteiten in het dagelijks leven werden
beperkt-ook op sportgebied en dus ook op
de tennisbaan. Naast de hygiëneregels
betekende dat uitstel van officiële
wedstrijden, geen kopje koffie of een
drankje op terras of in de kantine, zelfs de
ballen in quarantaine toen er weer
gespeeld mocht/kon worden. Het park is
kortgesloten geweest en er zijn nog
steeds beperkingen maar er mag
gespeeld worden. (nieuwe maatregelen 13
oktober nog niet bekend)

De vrijdagochtend zomer tennis competitie van de dames werd ondanks een aantal
onderbrekingen druk bezocht, mede dankzij de organisatie van Yvonne Ouwenhand.
Zij zorgt elk seizoen voor een prachtig schema waar uiteindelijk op creatieve wijze een
aantal winnaars worden gekozen. Naast de “strijd “op de tennisbaan is het sociale
contact een belangrijk element waaronder de afsluiting van het seizoen; koffie met iets
lekker op het terras, de uitreiking van de prijzen met een woordje voor elke deelnemer.
Dit jaar een ander slot, zonder koffie, maar niet minder gezellig. In een grote kring,
op afstand van elkaar, ontving ieder een
toepasselijk en ludiek aandenken aan dit jaar; de
Dames Dubbel tennisbal omgetoverd tot een
heuse, ludieke corona tennisbal ! voorzien van
mondkapje en ( bier) kroontje. Daarnaast nog
speciale, ook handgemaakte, prijsjes voor een
paar uitblinkers …… op de tennisbaan maar ook
voor de schoonste tennisballen, de lekkere
baksels en de trouwe supporter al dan niet op
afstand.
We kijken uit naar de virus vrije vrijdagmorgen
van 2021 !
Marieke Akkerman
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SPITWARK
Oud spelletjes, café Germs, Margaretha, Twaaidemond, drie dominees en
voetbal in 2e Exloërmond
Het nieuwste nummer van Spitwa(a)rk, weer deels in kleur,
begint met gruwelijke spelletjes, die we vroeger speelden.
Henk Luning verhaalt over kwelspelen in de 19e eeuw. Van
Jacco Pranger een kort verhaal over een nieuwjaarsfeest bij de
weduwe Germs in 1e Exloërmond. Berend van Vondel liet een
mooi gedicht – in het veenkoloniaals– na over 2e Exloërmond.
Hij beschrijft de liefde voor zijn dorp. Roel Sanders schrijft over de kerk in Odoorn,
gewijd aan Margaretha. Hij stelt de intrigerende vraag naar verborgen
muurschilderingen in de kerk!
Het laatste artikel is van Leendert de Wit en Roelof Hoving over de oprichting van de
zaterdagvoetbalvereniging De Hunze in 2e Exloërmond. Daar kwamen drie dominees
aan te pas.
Muziekkorps Soli Deo Gloria (1970) uit
Valthermond zien we op de Middenplaat.
Rondblik van Jan Wierenga heeft de intrigerende titel
De magie van een oeroud ´land-geruchte´.
In Herkent u het nog? de opening van de
Kerklaan in Zandberg.
In Oderen verandert lezen we dat het beeld van
Harm van Lunzen weer in het dorp staat.
Uit de krant, gaat over de opening van een
nieuwe kleuterschool in 2e Exloërmond in 1954.
Op de voorplaat Johan Cruijff, voetballend in het
zwembad van Valthermond.
Spelletjes die we vroeger speelden
Volksvermaken zijn bezigheden, waarmee het volk zich
vermaakt(e). Vroeger greep men daarvoor iedere
gelegenheid aan. Volksspelen, waarin dieren centraal
staan, zijn vandaag de dag uit de gratie. Maar
hanengevechten, katknuppelen, hondwippen, paling- en
ganstrekken waren vroeger vooral geliefde bezigheden
tijdens markten, kermissen, op tweede paas- of
pinksterdag en Vastenavond.
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Café Germs in 1e Exloërmond
In 1935 werden de kinderen van beide
schoolkringen in 1e Exloërmond uitgenodigd
voor een nieuwjaarsfeest bij de weduwe
Germs. Zij stelde hiervoor haar zaal in het
café beschikbaar. Kinderen keken naar
poppenkast en goocheltoeren. Onder leid
ing van meester Hangelbroek zongen de
kinderen gezamenlijk enige liedjes. Daarbij
kregen zij ook iets lekkers.
Margaretha, patroonheilige van Odoorn
In dit artikel lezen we verhalen over Margaretha
(Margriet - Pis Griet). Ze wordt vaak afgebeeld met een
draak, symbool van de duivel, die aan haar voeten ligt of
aangelijnd is. Ook gaat Sanders in op de mogelijkheid van
verborgen muurschilderingen in de Oringer kerk.
Drie dominees en voetbal
In dit artikel gaan we terug naar 1954.
Het jaar van de oprichting van de
zaterdagvoetbal-vereniging De Hunze in
2e Exloërmond. De Hunze werd opvolger van T.E.O. Deze
club ging ten onder door financiële problemen. Er kwamen drie
dominees aan te pas. Leendert De Wit was predikant van de
hervormde gemeente Exloërmond van 1954 tot 1962.
Hij overleed in 2006. Jaren geleden schreef hij al over de
oprichting van De Hunze.

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is
verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, 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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MYSTERIEUS ANWB-BORD IN ODOORN
Wat komt er op de as Rome-Odoorn-Bremen?
De heer Wouda, eigenaar van het perceel "Beuving", heeft ons toegezegd dat
er eind dit jaar duidelijkheid komt over de invulling van dit perceel.
Het wordt spannend, zeker als we naar het bord kijken.

Theo Zondag
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PODIUM ODOORN IN CORONATIJD
In maart hebben we besloten alle
voorstellingen die nog zouden komen in het
seizoen 2019-2020 en het komende seizoen
2020-2021 af te gelasten. Maar in augustus
begon het toch weer te kriebelen. Zou er toch
niet iets mogelijk zijn met een kleine
bezetting qua optredende en qua publiek?
Er bleek iets mogelijk te zijn.
Er werd contact gelegd met “The Old Times
Skifflers”, en die waren direct bereid om twee
keer een ingekorte voorstelling te brengen
onder speciale corona condities. Er bleek
uiteindelijk publiek te zijn voor één uitverkochte
voorstelling, die niet ingekort hoefde te worden.
En dat betekende 45 betalende bezoekers, die
bij de entree ontvangen werden door tal van
medewerkers die het corona protocol van de
kerk volgden.
De band, bestaande uit: Hans van de Vijver (basgitaar), Henk Meijer (accordeon),
Gerard Broere (banjo), Frans van Schie (slagwerken) en Rob Wilhelm (gitaar) en allen
leveren hun bijdrage in de zang. Zij brengen een doorsnede van de Skiffle muziek.
Skiffle muziek is een muziekvorm uit het laatste deel van de vijftiger en het begin van
de zestiger jaren. Van oorsprong Amerikaans maar groot geworden in het Verenigd
Koninkrijk. En ook in Duitsland en Zweden was de muziek bijzonder populair.
Zij spelen niet alleen, maar
vertellen ook waar de muziek
vandaan komt en waarom en
door wie deze muziek bekend
is geworden. Het publiek klapt
en neuriet (corona) naar
hartenlust mee. In de pauze
kan het publiek gewoon blijven
zitten en krijgt men, het van
tevoren bestelde drankje, door
de medewerkers aangereikt.

Het publiek waardeerde het optreden met een warm applaus, waardoor de kerk toch
uiteindelijk niet zo leeg leek.
Gerrit Nijhuis
(Foto’s Wim Blink en Hettie Klein)
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GROTE VERBOUWING COOP SCHIPPERS
De vraag van Theo Zondag om hier wat meer over te vertellen/schrijven moet tussen
het vele werk door. Eerst in het kort wat er allemaal gaat gebeuren.
Het woonhuis wordt/is gesloopt, op deze plaats komt een stuk uitbreiding van de
winkel. Er komt een nieuw dak boven het oude gedeelte van de winkel, ongeveer
400 m2 , en het hele dak van de supermarkt wordt vernieuwd met een hogere
isolatiewaarde, voorzien van witte dakbedekking en verstevigd om zonnepanelen te
kunnen plaatsen. Door deze aanpassingen aan het dak en een nieuw koelsysteem is
de winkel nagenoeg energie neutraal. Er komt een nieuw laad en los ruimte zodat de
vrachtwagens deels onder dak kunnen worden gelost.
De bedoeling is dat de bouwactiviteiten buiten voor de Kerst klaar zijn. Richting het
voorjaar zullen er dan nog de nodige werkzaamheden aan de parkeerplaats plaats
vinden. Tot nu toe lukt het nog steeds de winkel zo normaal mogelijk te laten
draaien, ondanks de corona maatregelen en bouwerij. Wat zowel voor de klant als
onze medewerkers best een flinke inspanning is.
De planning is dat wij in de maand januari binnen de winkel gaan vernieuwen. Dat is
het meest ingrijpende deel. De winkel moet hiervoor ongeveer 3 weken dicht. Wat ik
heel lastig vind, dat wij onze klanten 3 weken niet zoals gebruikelijk kunnen
bedienen. Natuurlijk gaan wij met onze medewerkers en collega winkeliers nog wel
online boodschappen bezorgen. Daarover informeren wij iedereen u in een later
stadium.

De supermarkt gaat volgens de nieuwe energie maatregelen werken, met gesloten
koelingen, ledverlichting, nieuw servicebalie aangepast aan de service die daar
geboden wordt, een deel van de kassa’s wordt zelfscan. De routing gaat naar
rechts . Er komt veel aandacht voor eigengemaakte en streek producten.
Er staat heel wat te gebeuren in een voor veel mensen onzekere tijd. Maar met deze
vernieuwing van de Coop Supermarkt hopen wij op een mooie verdere toekomst.
Laten we gezond blijven met elkaar is de wens van de familie Schippers en het Coop
Team
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DIT JAAR HELAAS GEEN KERSTMARKT
Elk jaar leest u in onze mooie dorpskrant een positief bericht over de
Oringer kerstmarkt. Maar helaas voor 2020 een ander bericht.
8 december 2020…..De dag dat wij onze 29e kerstmarkt zouden
organiseren. Helaas blijft het op deze dag stil en leeg in Odoorn.
Wij hebben als bestuur besloten om de kerstmarkt dit jaar niet door te
laten gaan vanwege de inmiddels overbekende corona-maatregelen.
Het organiseren van de kerstmarkt is voor ons als bestuur en
vrijwilligers altijd iets waar we ons met hart en ziel voor inzetten en
gezien de reacties die we altijd krijgen doen we er ook heel veel mensen een plezier
mee.
Iedereen zal kunnen begrijpen dat we geen risico’s kunnen en willen lopen.
Vandaar dit vervelende besluit. We gaan er vanuit dat we in 2021 weer volop aan de
slag kunnen. De markt zal dan gehouden worden op dinsdag 14 december 2021.
We hopen van harte dat we u dan weer in goede gezondheid mogen verwelkomen op
onze gezellige kerstmarkt.
Blijf gezond!
Namens bestuur kerstmarkt Odoorn.
Trea van Klinken secretaris en
Janny Eefting voorzitter.
_____________________________________________________________________
BEDANKT VOOR UW GIFT EN INZET!
September 2020
Door het coronavirus was het nog nooit zo’n uitdaging om de collecte voor het Prinses
Beatrix Spierfonds te organiseren, maar we hebben er met z’n allen iets moois van
gemaakt!
“Gewoon” collecteren was mogelijk binnen de coronamaatregelen en gelukkig werden
de meeste collectanten met open armen ontvangen. Er werd volop gedoneerd, zowel
cash als via de iDEAL QR-code. Ik waardeer ieders inzet en bedank alle collectanten
en gevers van harte. Samen hebben we ons weer ingezet voor de strijd tegen
spierziekten!
De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
De landelijke opbrengst zal in december bekend worden gemaakt. De opbrengst in
Odoorn bedroeg € 607,82.
Heel erg bedankt voor uw fantastische inzet! Vol goede moed kijken we uit naar
volgend jaar! Onze collecteweek is dan van 12 t/m 18 september 2021.
Hartelijke groet,
Jolanda Scholten, namens Prinses Beatrix Spierfonds, afdeling Odoorn
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DOPPENACTIE
De plastic doppen actie loopt erg goed. Hier zijn wij erg blij mee. Iedereen hartelijk
dank voor het meesparen. We hebben er inmiddels twee containers bij gekregen.

Nogmaals een lijst met doppen die mogen, vaak zit er nog teveel “rommel” tussen.
Wij zoeken alles uit en dit is erg veel werk, dus als een ieder zich aan deze lijst wil
houden. Kleine moeite toch? Scheelt ons dat heel veel werk.
Bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Wil en Janny Eefting. Steegje 1, Odoorn
28
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LEZEN EN VOORLEZEN
NB. Dit boek is geen jeugdboek. Het komt in de plaats van het maandelijkse boek
voor de jeugd. Door ziekte ontbrak mij de tijd. Ik hoop dat u genoegen wilt nemen
met deze oplossing.
Berend Boekman
N.a.v. Arjan Lubach, Bastaardsuiker, Amsterdam 2008 (4e druk 2017)
Op zoek naar jezelf?
Toen Arjen Lubach deze ‘roman’ schreef was hij bijna 30 jaar oud (hij werd geboren
in 1979). Op de omslag van de 4e druk staan enkele teksten van lezers die de
schrijver positief benaderen en de verkoopcijfers laten stijgen. Er wordt ook
verwezen naar een tweetal literaire prijzen die Lubach gekregen heeft voor zijn werk
in 2011 en in 2013 .
Hoofdpersoon van dit boek is Mattias Wilderberg, een artistieke man die 26 jaar is
(pagina 62). Hij is werkzaam als schrijver maar zit de laatste 2 jaar een beetje vast
bij gebrek aan inspiratie. Het verhaal beschrijft een groot deel van de levensloop van
Mattias. Het speelt zich voornamelijk af in West Nederland.
Voor Mattias, die later op zoek gaat naar wat er in zijn leefkring precies aan de hand
was, blijkt zijn grootvader Richard Lem een rol van betekenis te hebben gespeeld.
Die rol wordt met geheimzinnigheid omgeven. Waarom eigenlijk ? De vrouwen die
meededen in die periode en die bij name genoemd worden blijven in het verhaal
aanwezig op de achtergrond. Met name zijn vriendin Elin Sterner, die pas op de
slotbladzijden van de roman sterk naar voren komt.
Hoe dit boek te interpreteren?
Wie zich afvraagt wat er feitelijk is gebeurd in de beschreven jaren kan wel, op basis
van de gegevens, een soort antwoord geven. Eenvoudig is het overigens niet zo’n
reconstructie te maken. De titel van het boek is ook niet zo helder. Mattias wordt
door zijn opa mijn ‘suikerbakker’ genoemd (pagina 176). Door de verwarring die dit
verslag van het leven van Mattias oproept kan ik mij niet aansluiten bij degenen die
dit werkstuk (eenzijdig) bejubelen. Is deze lof terecht ?
(Berend Boekman)

(Foto: Pixabay)
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BIBLIOTHEEKNIEUWS OKTOBER 2020
De bibliotheken in Drenthe zijn nog steeds
regulier geopend. Alleen alle extra activiteiten,
zoals Tabletcafé, Boekstart Voorleesuurtjes,
Cursussen, zijn voor ten minste vier weken
afgelast.

Mocht er weer een lockdown komen dan hopen we dat we weer de boeken thuis
kunnen gaan bezorgen.
Voor actuele informatie zie www.bibliothekendrenthe.nl
Wij wensen alle inwoners veel sterkte en leesplezier in deze bijzondere tijden.
___________________________________________________________________
WANDELKNOOPPUNTENNETWERK BORGER-ODOORN
Recreatieschap Drenthe is een samenwerkingsverband van en voor de Drentse
gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Het ondersteunt de aangesloten
gemeenten in de groei van de vrijetijdssector. Het recreatieschap houdt zich onder
andere bezig met het ontwikkelen, bewegwijzeren en onderhouden van recreatieve
routes in de breedste zin van het woord; wandelen, fietsen, MTB, motoren of te
paard.
Voor het gehele gebied is men momenteel bezig om een wandelknooppuntennetwerk
op te zetten. Het recreatieschap is hiervoor een kaart aan het samenstellen met
diverse genummerde knooppunten. Met behulp van deze kaart kunnen
wandelaars zelf een route samenstellen aan de hand van zelfgekozen knooppunten.
De gemeente Borger-Odoorn werkt hier uiteraard ook aan mee. Alvorens de
knooppunten konden worden bepaald is er intensief overleg geweest met
belanghebbenden. Ruim een jaar geleden, op 16 oktober 2019 is door wethouder
Nynke Houwing de eerste paal (knooppunt) in onze gemeente geplaatst.
Het werkt vordert gestaag. Het recreatieschap krijgt overigens regelmatig vragen
binnen over hoe het een en ander in zijn werk gaat. Zowel op de website als de
Facebookpagina van het recreatieschap zijn de antwoorden op diverse vragen terug
te vinden. Op wellicht de belangrijkste vraag kunnen wij u alvast antwoord geven;
bestaat er al een kaart, waarop staat waar er gewandeld wordt? Ja, er is al een kaart,
maar deze is nog slechts een concept. Deze wordt logischerwijs pas uitgegeven als
het helemaal compleet is.
Voor meer informatie kijk op www.recreatieschapdrenthe.nl of op Facebook.
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Luchtfoto Odoorn 1968
Genomen uit west noordwestelijke richting.

32

