33e jaargang no. 1
september 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 11 oktober zal om 10.00 uur weer een kerkdienst worden gehouden, binnen een
daartoe opgesteld protocol. Voorganger is ds. Menso Rappoldt. In deze dienst wordt
Willem Mulder herbevestigd als ouderling.
Meer informatie vindt u op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Voor deze dienst kunt u zich van te voren opgeven bij Willem Mulder
tel. 0591– 513174 of 06-48717475.
DORPSAGENDA
Woensdag 30 september tot 11 oktober is het dit jaar Kinderboekenweek.
Maandag 26 oktober tussen 14.00 en 15.30 uur naar het Digitaal Café
(voorheen Tablet café) in de bibliotheek.

AFVALKALENDER SEPTEMBER & OKTOBER 2020
22 september: GFT, 29 september: plastic, 6 oktober: restafval, 13 oktober: GFT,
20 oktober: plastic, 24 oktober: oud papier, 27 oktober: restafval.
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VAN DE REDACTIE
Half september en we kunnen de korte broek weer uit de kast halen. Zoals we hier in
Drenthe zeggen toch wel “heul apart”. Natuurlijk gaan we het hier over hebben in
talkshows, journaals etc. Er is immers weer eens een item wat uitgemolken kan
worden. Nog meer waarschuwingen en doemdenken over het milieu. Maar mensen
we weten inmiddels toch wel dat we zuinig moeten zijn op onze aarde.

En toch, ik heb er van genoten! Ik heb de zon met open armen ontvangen en heerlijk
de warmte in mijn huid opgenomen. Een zalig gevoel waar ik mijn energie weer mee
kan opladen. Gelukkig zijn er nog veel anderen die er zo over denken en kan de
horeca een klein beetje van de schade inhalen.
Geniet van het moment, het is mij goed bevallen.
Bert van der Lit

__________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 22 oktober 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 11 oktober 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
Julan Brouwer, zoon van Ilse en Dennis Brouwer, broertje van Sem Brouwer.
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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DOKTER BORNHAUPT
In de Volkskrant las ik onlangs een overlijdensbericht waarvan ik schrok.
,,Dokter Bornhaupt is overleden", zei ik een tikkeltje aangedaan voor mij heen,
,,ach, dokter Bornhaupt. Ja, ´t staat er echt."
Wolf Leo Robert Bornhaupt was in Odoorn de voorganger van huisarts Engelsman.
Zijn praktijk was gevestigd in het markante herenhuis naast de supermarkt van
Schippers. Dat pand is inmiddels vervangen door nieuwbouw. De gevel is een replica
van de oude. Bornhaupt kwam halverwege de jaren 70 en vertrok na dik 25 jaar. Later
hoorde ik mensen zeggen dat het vak van huisarts te zwaar voor hem was. Het leed
onder zijn patiënten achtervolgde hem te veel. Hij is vlak voor zijn 78e verjaardag
overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Hij was ernstig ziek.
Het spreekuur bij dokter Bornhaupt begon met een vast ritueel. Voor je met je klachten
voor de draad kon komen, greep hij eerst naar zijn sigaretten. "We roken er eerst even
eentje, niet?" Hoe zijn de tijden veranderd! Tegenwoordig zouden dokter en patiënt
achter de tralies zijn beland, met eenzame opsluiting en alles. Als de peuken waren
uitgedrukt en de spreekkamer vol rook stond, kwamen we ter zake. Aandachtig
luisterde Bornhaupt naar de klachten, die hem oprecht schenen te verbazen. ,,Echt
waar? Hoe is ´t toch mogelijk, niet?" leek hij dan hoofdschuddend te zeggen. Achter
hem stond een medisch naslagwerk in vele delen. Als er zich een vermoeden van een
diagnose aandiende, pakte dokter Bornhaupt even de boeken erbij. ,,Ja hoor, hier
staat het ook", zei hij dan, met de vinger bij de desbetreffende aandoening. Ik heb dat
nooit raar gevonden, ofzo. Wel moest ik soms even aan wijlen mijn oom Derk denken,
die nooit naar de dokter ging, maar liever een lijvige en volkomen gedateerde
medische encyclopedie raadpleegde. Oom Derk was een verstokte zelfgenezer, die
niettemin nog behoorlijk oud is geworden. En trouwens, sinds de komst van het
internet is half Nederland er een beetje dokter bij. Ik dus niet; als ik iets lees over een
bepaalde kwaal, heb ik nog geen half uur later alle symptomen ervan.
Bornhaupt was er een beetje hobbyboer bij. Lange tijd
heeft in de landerijen aan de Dilweg nog de schuilhut van
zijn schapen gestaan, die allengs meer in verval raakte.
Het heeft Bertha de Lange nog eens geïnspireerd tot een
mooi kunstproject.
De hut is nu geheel verdwenen, samen met de
oorspronkelijke eigenaar vergleden in de tijd.
Dag, dokter Bornhaupt.
Jan Wierenga
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WEINIG NIEUWS…

Zoals de titel al aangeeft: er is weinig nieuws te melden vanuit Vereniging
Dorpsbelangen. Door de corona maatregelen wordt er weinig tot niets georganiseerd
en staat de Bolderwagen stil.
Maar er is niet volledig stilgezeten deze zomer:
Op de Eendenkuil is een grondwaterpomp aangesloten. Door lange periodes van
extreme droogte de afgelopen jaren stond de Eendenkuil bijna droog. Dankzij de
grondwaterpomp is het water weer tot het niveau van de overloop. En wordt er tevens
regelmatig vers water in gepompt. De eendjes zijn weer heel blij. Vanuit het dorp
hebben we veel enthousiaste reacties gehoord en gelezen.
Op het plein zijn, in samenwerking met de gemeente, 3 bloembakken geplaatst. Dit om
de toegankelijkheid naar het plein te belemmeren. Maar helaas geeft dit nog niet het
gewenste resultaat en staan er nog steeds auto’s geparkeerd op het plein. Het heeft
de aandacht van Dorpsbelangen en er zullen nieuwe gesprekken met de gemeente
gevoerd worden.
De discussie over het sportpark renoveren of verplaatsen naar een andere locatie
zorgt al lange tijd voor veel discussie in het dorp. Dorpsbelangen is volledig onpartijdig
in deze discussie en zal geen mening vormen. Dorpsbelangen wordt meegenomen in
de gesprekken en neemt deel als toehoorder.
Zaterdag 19 september zal de jaarlijkse opschoondag zijn. Deze landelijke
opschoondag is normaal gesproken op de 3e zaterdag van maart. Door de corona
maatregelen kon het toen niet door gaan en is het verplaatst naar de 3 e zaterdag van
september. Elders in de dorpskrant leest u over het resultaat.
Zaterdag 26 september mogen de beide speeltuinverenigingen een cheque ter waarde
van € 2500,- in ontvangst nemen om beide speeltuinen te renoveren en
speeltoestellen te vernieuwen.
Vereniging Dorpsbelangen
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DE EENDENKUIL
Waarschijnlijk heeft u het al gezien, maar de Eendenkuil staat er weer mooi bij.
Dorpsbelangen heeft er voor gezorgd dat er een grondwaterpomp is aangesloten.
De fontein spuit weer volop en het waterpeil is weer gestegen. Dat deze Eendenkuil
van belang is voor het dorp bleek wel uit de vele reacties die dorpsbelangen heeft
gekregen. Via facebook werden we op de hoogte gebracht, en kwamen de reacties
los. Ik wil graag één van de vele reacties met u delen. Jacqueline Zomers schreef zo
pakkend het volgende:
Aan de Eendenkuil……waar ik ben geboren!
Op de Eendenkuil leerde ik schaatsen!
Om de Eendenkuil leerde ik fietsen (later dan schaatsen)
Prachtig dat sommige “highlights” nooit verdwijnen maar veranderen en ….
In de Eendenkuil verdween bijna de auto van mijn vader (het was een beetje glad in de
bocht) en ik had het stuur!
Naast de Eendenkuil met sneeuw vermoorde ik op 12 jarige leeftijd een witte eend met
oranje snavel….met mijn fiets, oeps!
De Eendenkuil …… is een kuil van herinneringen!
Fijn dat het weer prachtig is, zoals in mijn herinneringen.

Bert van der Lit
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OSR NIEUWS
Hallo inwoners,
OSR wil jullie langs deze weg nog even bedanken voor de aangeleverde metalen op
20 juni j.l. en op andere momenten, Het totale aantal kilo’s wat in de
container gestouwd is, was 4000 kilo, wel iets minder als vorig jaar. De overige
metalen werden nog apart verwerkt. Al met al weer een goede actie, mede mogelijk
gemaakt door meerdere dorpen in onze gemeente, waarvoor nogmaals hartelijk
dank. Je kan de oud ijzerlijn 0591-549515 altijd bellen voor een
haal of breng moment als men alsnog of opnieuw metalen voor
de club heeft.
Volleyballen
In het nieuwe seizoen is ook weer begonnen en wel voor de
selecties al op 4 augustus a.s. en voor de overige teams op
18 augustus. Geïnteresseerd om mee te willen doen: bekijk het
schema en kom in Sportzaal Exloo gratis meetrainen tot eind
oktober en beslis dan of volleybal (weer) iets voor jou is.
Elk geslacht is welkom. De trainingstijden zien er als volgt uit:

Dinsdag:

15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.45
18.45-20.15
20.15-22.00

jongens en meisjes vanaf 6 jaar
jongens en meisjes vanaf 10 jaar
jongens en meisjes vanaf 14 jaar
dames en meisjes vanaf 16 jaar
dames selectie

Woensdag:

19.45-21.00 dames recreanten
21.00-22.00 heren 1 en heren recreanten

Donderdag:

16.30-17.45
17.45-19.00
19.30-20.30
2e training
20.30-22.00

jongens en meisjes vanaf 10 jaar 2e training
jongens en meisjes vanaf 14 jaar 2e training
dames 3e selectie en meisjes vanaf 16 jaar
dames 2e selectie 2e training

Wedstrijden vinden plaats op de zaterdagmiddag/-avond, vanaf 3 oktober eerste
thuisronde.
Is je interesse gewekt? Meld je maar aan bij de betreffende groepstrainer.
Wil je eerst meer info: mail dan je vragen naar: info@volleybalOSR.nl
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De najaarswinkel gaat donderdag 1 oktober open t/m donderdag 24 december
van 10-17 uur. We vragen wel om zoveel mogelijk te pinnen en handcontact te
vermijden. We hebben desinfecterende gel, bij binnenkomst graag gebruiken. Ben je
neusverkouden, hoest en of nies je of heb je milde griepverschijnselen, kom dan niet
naar de winkel. Wij voelen ons goed! Alvast bedank voor je begrip.
—————————————————————————————————————-KINDERBOEKENWEEK OP DE WEIERT IN BIBLIOTHEEK ODOORN
Op donderdag 1 oktober (een dag later dan de landelijke startdag) openen we op de
Weiert de Kinderboekenweek. Met het thema ‘en toen?’ vinden we genoeg inspiratie
om met de kinderen in diverse geschiedenisthema’s te duiken.
De kinderen zullen op 1 oktober in hun klas ontdekken welk thema in hun eigen
groep zal worden uitgediept. De bibliotheek sluit met onderstaande uitnodiging ook
mooi aan bij dit thema: “Op woensdag 7 oktober rond de Bibliotheek Odoorn samen
met juf Esther.
Vanwege de veiligheid gaan we naar buiten. Om het contact met de kinderen te
minimaliseren kiezen we er voor om dit jaar te werken vanaf groep 3. 14.30 – 15.30
voor groep 3/5 15.45 – 16.45 voor groep 6/8.
Wat gaan we doen: Als opwarmer een renspel waarbij de kinderen vragen moeten
beantwoorden. Wat weet jij over vroeger? Daarna gaan we oude spelletjes doen.
Oude spelletjes van vroeger zoals sjoelen, zaklopen, blikgooien, touwtje springen
enz. enz. Doe je mee?
Je moet je dan wel even opgeven via https://www.actiefborgerodoorn.nl/
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VREEMDE VOGELS
De laatste tijd zien we in de bloemenbuurt regelmatig een witte merel. Het kan een
albino vogel zijn, maar de kans is groter dat het een zogenaamde leucistische vogel is.
Soms hebben ze slechts enkele witte veren en soms alleen een witte kop of witte
staart (zie ook de foto van de merel met een wit accent in de vleugel).
Dit fenomeen komt ook bij mussen voor, maar ook andere vogels kunnen het hebben,
zoals kraaien of kauwen. Deze merel is wel mooi wit, zonder zwarte plekken.
Een echte albino moet ook witte poten en rode ogen hebben, en tevens een witte
snavel. Leucistische vogels zijn over het algemeen wat agressiever dan hun “normale”
soortgenoten, dit vergroot hun overlevingskansen. Albino’s zijn niet agressiever, zij zijn
dan ook vaker een prooi.
Jan Kees Krediet
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BIJZONDERE (MOOIE EN GROTE) PLANTEN

Koningskaars (Toorns) bij
Hans en Truus Waindrich

Zonnebloem bij
Theo Zondag en Janny Hofsteenge

Bloemen in de Catalpa bij Dick en Hettie Klein
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(eigen foto’s)

NIEUW(S) IN EN UIT DE KERK
In de kerk loopt al enige weken een expositie met schilderijen van Janny Jalving.
De schilderijen met landschapstaferelen en vooral de oude huizen trekken direct de
aandacht. Stuk voor stuk bekijk ik de taferelen en stillevens. Er zitten pareltjes tussen
hoor. En dat meer mensen daar zo over dachten, blijkt wel uit het inmiddels flink
aantal verkochte schilderijen.
Navraag leert dat de bezoekersaantallen best aardig zijn – exacte cijfers heb ik niet
paraat – maar in het uur dat ik er ben, is er continu reuring. Een wat ouder echtpaar
komt, vergezeld door hun zoon, binnen en kijkt uitgebreid rond. Niet alleen naar de
schilderijen, men lijkt ook om een praatje verlegen. Het blijkt dat mevrouw een oude
jeugdvriendin van Janny is. Het is mevrouw Poede-Beek en haar voornaam heeft ze
niet genoemd, maar haar moeders vader heette Scholten en hij was eigenaar van de
Zietak en van het restaurant in Klijndijk, het huidige Thijs en Aafke. De zus van haar
opa had hier in Odoorn de kruidenierswinkel en er was ook nog een link met het café,
en nog meer. Eerlijk gezegd even snel veel info en helaas geen schrijfblok bij me.
Duidelijk was wel dat deze familie, inmiddels woonachtig in het Noord-Hollandse
Wieringerwerf, nog altijd een sterke binding heeft met Odoorn. En wat was het pijnlijk
voor hen te ontdekken – vond het best sneu - dat al die vermaledijde rode stickertjes
betekenden dat die schilderijen al verkocht waren.
Uit (jeugd)sentiment koos het echtpaar uiteindelijk ter aanvulling van hun collectie
voor het ‘overgebleven’ exemplaar, waarmee ze tóch trots, hun dagje Drenthe
vervolgden. Het zwart/wit-tafereel heeft in het Noord-Hollandse ongetwijfeld een mooi
plekje heeft gekregen.
Ook een mooie plek hebben de nieuwe en op maat gemaakte voorzetramen in de
kerk gekregen. Op de foto kun je zien – op de site in kleur is het wellicht nog beter
zichtbaar – dat ze perfect in de oude sponningen passen. Het zal beslist een stuk
beter isoleren en het zicht is nog net zo helder als voorheen. De oplettende kijker
ontwaart dan vast ook de nieuwe rood-velours gordijnen; ook allemaal op maat
gemaakt. Daar zijn heel wat meters stof en garen in verwerkt en daar is flink tijd aan
besteed.
Een wat oudere heer zei terloops dat hij hier jaren geleden voor het laatst was
geweest, maar dat het er nu veel beter uitziet. Voor allen die zich inzetten voor het
behoud van de kerk, het onderhoud, schoonhouden en verder verbeteren en
verfraaien, is dat toch een mooie opsteker.

Conny van der Bent
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Foto’s: Conny van der Bent
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SLOOP WOONHUIS BIJ COOP SCHIPPERS

U heeft waarschijnlijk allemaal gezien dat de woning die altijd bij het pand van COOP
Schippers hoorde onlangs is gesloopt. Net als ik bent u natuurlijk nieuwsgierig wat hier
gaat gebeuren, maar voor het antwoord op die vraag moet u nog even geduld hebben.
Jeroen Schippers heeft mij toegezegd om daarover in het volgende nummer van Oes
Dörp meer duidelijkheid te geven. Dat beloven dus nog een aantal spannende weken
te worden.
Theo Zondag
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Zaterdag 19 september
was de jaarlijkse
landelijke opschoondag.
Natuurlijk moeten we
altijd ons best doen om
onze omgeving schoon te
houden. Maar jaarlijks
wordt een grote
schoonmaak gehouden door veel vrijwilligers. Normaal gesproken wordt dit in maart
georganiseerd. Dit jaar is de organisatie verplaatst naar september. Misschien was
daardoor de opkomst wel klein. Maar ook met een kleine groep krijgen we in
invalswegen van Odoorn schoon. En hoe leuk is het dan als je op ‘de grens’ de
scouting van Exloo treft, die ook druk aan het opruimen zijn.

Vereniging Dorpsbelangen
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INTERVIEW PEP STUDIO
Onlangs ben ik aangeschoven bij Marjon Boeters voor een interview. Marjon runt
sinds een klein jaartje haar eigen kapsalon aan huis aan De Goorns in Odoorn,
genaamd PEP Studio.
Momenteel beoefent ze het kappersvak alweer zo’n 20 jaar. Een baan waar ze veel
voldoening uit haalt. ’Het voelt niet als werk’ geeft ze aan tijdens ons gesprek. Deze
opmerking geeft al aan dat ze het met veel plezier doet. De kapperswereld was in
eerste instantie overigens niet haar droom. Als kind leek het haar namelijk geweldig
om visagiste te worden. En niet zomaar visagiste, maar ook direct het echte werk;
voor de TV! De vereiste opleiding hiervoor is gevestigd in Amsterdam. Op het
moment dat ze daar eventueel zou kunnen starten was ze echter nog maar 16. En
op die leeftijd op kamers in Amsterdam was niet echt een optie, laat staan dagelijks
op en neer met het openbaar vervoer. Maar omdat ze wel een richting op wilde dat
affiniteit met het visageren had, besloot ze te starten met de kappersopleiding. Een
schot in de roos, bleek achteraf.
De kappersopleiding is een
praktijkgerichte opleiding en
zodoende moest ze een
werkgever zoeken. Ze kwam in
haar zoektocht uit bij New Look in
Emmen centrum aan de
Weerdingerstraat. Voor de
mensen die Emmen alleen bij
nacht kennen, de salon zit naast
Jerusalem. Bij mij ging er bij die
uitleg in ieder geval wel een lichtje
branden. Ook na haar opleiding is
ze bij New Look gebleven tot het
moment dat de zaak werd
verkocht. Een collega van haar
besloot om voor haarzelf te
beginnen en dat was het moment dat Marjon dacht: dat wil ik ook!
Zodoende werd de garage van de woning aan De Goorns omgetoverd tot de huidige
salon, die zoals gezegd een klein jaar geleden is geopend. Marjon is erg tevreden
hoe het eerste jaar is verlopen. De klandizie is erg divers en komt niet alleen uit
Odoorn. Bewoners van omliggende dorpen weten haar inmiddels ook te vinden.
Tevens komen er nog klanten van verder weg die ze nog kent van haar tijd als
kapster in Emmen. Een kapper is voor veel mensen een persoonlijk iets en daar wil
men best een stukje voor reizen.
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De kapperswereld is een dynamisch wereldje. Trends volgen elkaar in rap tempo op
en technieken zijn aan verandering onderhevig. Het is daarom van belang dat je als
kapper up-to-date blijft. Hiertoe volgt ze met enige regelmaat diverse opleidingen en
seminars. Marjon is ook wat dat betreft erg blij met haar eigen zaak. Het geeft haar de
ruimte om alles te plannen zoals ze zelf wil. Zodoende kan er een goede mix worden
gevonden tussen het werk en haar gezin. Sinds 3 jaar zijn zij en haar vriend Dick de
trotse ouders van zoon Floris. Hoe fijn is het dan om je eigen agenda te kunnen
plannen en feitelijk te werken aan huis? Ze heeft vanwege bovenstaande ook niet de
ambitie om groter te groeien. De huidige salon zou vrij gemakkelijk kunnen worden
vergroot, maar met personeel komen er ook weer andere zaken op je pad. Liever blijft
ze doorgaan op het gekozen pad. Zodoende kan ze ook al haar aandacht aan haar
klanten geven. Kwaliteit staat namelijk voorop!
Marjon is geboren en getogen in Emmen, Dick was voorheen woonachtig in Gieten.
Samenwonen deden ze in eerste instantie in de woning van Marjon in Emmen en
vanuit daar wilden ze op zoek naar iets voor hun samen. De bedoeling was om in
Emmen te blijven, maar het bleek lastig om het ideale huis te vinden. Daarom
besloten ze hun horizon te verbreden en momenteel wonen ze alweer zo’n 6 jaar is
ons mooie dorp. En plannen om weer te vertrekken zijn er niet. Althans niet buiten
Odoorn. In haar vrije tijd houdt Marjon namelijk erg veel van tuinieren. Ze kan haar
hobby aan De Goorns prima uitoefenen, maar het lijkt haar fantastisch om op termijn
een huis aan de Borgerderweg te betrekken. Daar is uiteraard nog veel meer ruimte
om nog meer te tuinieren. Wie weet ooit…
Wij willen Marjon bedanken voor het interview en wensen haar uiteraard nog heel
veel succes!
Harald Fluks
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VERKEERSLES OP SCHOOL - DODE HOEK LES VOOR GROEP 7
Eind augustus werd door een chauffeur met een heuse vrachtwagen een praktische
dode hoek les gegeven aan de kinderen van groep 7. De vrachtwagen stond naast
school geparkeerd en ter verduidelijking lagen de dode hoeken als gekleurde stukken
plastic op de grond. Door middel van vragen van de chauffeur, konden kinderen op
de vlakken springen waarvan zij dachten wel of niet zichtbaar te zijn.
Deze les wordt voor alle basisscholen aangeboden door de provincie Drenthe en de
gemeente. Onder het motto “Samen richting nul verkeersslachtoffers” streeft de
provincie naar minder verkeersslachtoffers, ook in de dode hoek van vrachtwagens
en andere grote voertuigen.
De dode hoek
Iedereen heeft wel eens gehoord van de ‘dode hoek’ van een vrachtauto. Vaak lezen
we berichten in de krant waar over een dode hoek ongeval met fietsers wordt
gesproken. Maar wat is precies een dode hoek? En hoe kun je er veilig mee
omgaan? De dode hoek van een vrachtauto is de ruimte om de auto waar de
chauffeur niets kan zien. Een vrachtauto heeft niet één, maar meer dode hoeken:
vlak voor de auto, naast de auto en achter de auto. Gevaren van een rechts
afslaande vrachtauto worden vaak onderschat. Een vrachtauto die rechts afslaat kan
zijn rechterzijkant en voorkant niet goed overzien. Fietsers zijn hierbij het meest
kwetsbaar. Een recht doorgaande fietser wordt door een chauffeur al snel over het
hoofd gezien, omdat hij hem niet kan zien. Er is al veel gedaan om het aantal
ongevallen terug te dringen, zoals het plaatsen van camera’s en dode hoekspiegels
in en aan de vrachtauto. Toch vallen er jaarlijks nog steeds slachtoffers. Om deze
reden blijft het belangrijk om verkeersdeelnemers te wijzen op de dode hoeken van
een vrachtauto. Hieronder een aantal punten waardoor je minder gevaar loopt in een
situatie met de dode hoek van een vrachtauto of een ander groot voertuig.
o Maak oogcontact met de bestuurder. Wanneer jij de bestuurder ziet, kan hij jou ook
zien. Kun jij de bestuurder niet zien, dan ben je onzichtbaar voor de bestuurder en sta
je verkeerd opgesteld.
o Stop nooit onder of naast de spiegels.
Hier ziet de chauffeur je echt niet.
o Zorg dat je ver genoeg voor of ver
genoeg achter een vrachtauto fietst.
Hiervoor geldt ook: kun jij de chauffeur
zien, dan kan hij jou zien. Sta je vlak voor,
achter of naast een vrachtauto, dan ziet
een chauffeur je niet.
o Bij afslaand vrachtverkeer in bochten,
op rotondes en kruispunten blijf je ver
rechts achter de vrachtwagen. Een afslaande vrachtwagen moet een grotere bocht
nemen en wijkt uit. Hoe groter een vrachtauto, hoe meer hij uitwijkt.
16

RARA WAT IS DIT?
Ook dit seizoen ga ik u weer vragen om mee te
denken wat de vreemde voorwerpen zijn die
voorbij komen. Er staat nog een vraag open uit
het vorige seizoen. Namelijk wat is het
voorwerp wat hiernaast is afgebeeld. Het is een
vraag van Piet Hagens. Hij stuurde ons een
tweetal foto’s en een vraag. “Op de foto’s staat
een gereedschap waar mijn buurman mee
kwam, of ik wist wat het was, ik heb een
vermoeden, maar hoor graag van iemand ,die
het zeker weet wat het is.
Henk Jan Huizinga stuurde ons een reactie met de oplossing : Ik denk dat dit een
ouderwetse centerpunt is. Om bijvoorbeeld een puntje in hout of steen te kunnen
zetten waar je een gat moet boren. De twee standen heeft te maken met de hardheid
van het materiaal waarop je een punt moet “schieten”.
De sterkste stand is voor steen, de wat zachtere is voor hout.
Vriendelijk bedankt voor de reactie, ik hoop dat dit raadsel opgelost is. Wat me ook al
snel bij het volgende brengt. 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 helpen en vertellen wat dit is?

(eigen foto’s)

Bert van der Lit
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ANDES EN VIP! BORGER ODOORN ORGANISEREN INLOOPMOMENTEN

Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis
zijn onze inloopmomenten geannuleerd. Vanaf 14 september a.s. starten Andes en het
VIP! Borger-Odoorn de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente weer op.
Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij
je vragen beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.
De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in
Nieuw-Buinen.
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in
Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in
Valthermond, bij het Sociaal Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.
Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in
Borger, aan De Baander 2. Wil je zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor?
Dan is het handig om even te bellen.
Andes is telefonisch te bereiken op (0591) 58 55 54.
_____________________________________________________________________
CLIENTENBERAAD ANDES
Meepraten, adviseren, dat willen we allemaal wel op zijn tijd. Nu is er een kans om dat
te doen binnen een officieel orgaan van Andes; de cliëntenraad. Dus wil je vanaf het
begin betrokken zijn bij de (voorgenomen) besluitvorming omtrent de dienstverlening
van onze welzijnsorganisatie, klik dan eens op de link en misschien spreken we elkaar
dan binnenkort.
https://www.andesborgerodoorn.nl/over-ons/clientenraad/
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DEMENTIEVRIENDELIJK BORGER-ODOORN
Ter herinnering:
De door Corona uitgestelde training Dementievriendelijk Borger-Odoorn in
samenwerking met Icare vindt plaats op woensdag 30 september om 19:30 uur in
het gebouw van Andes aan de Baander 2, 9531 MC Borger. Er zijn nog plaatsen dus
u kunt zich nog aanmelden via vip@andesborgerodoorn.nl

Belangstellenden die zich hebben opgegeven voor de oorspronkelijke bijeenkomst
worden verzocht zich opnieuw aan te melden zodat er een goed overzicht is van de
te verwachten opkomst. Er is plek voor maximaal 15 personen. Op die manier
kunnen we de Coronamaatregelen zo goed mogelijk handhaven.
En verder: De inloopmomenten van het VIP! en Andes gaan weer beginnen!
Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten geannuleerd. Vanaf vandaag starten Andes en het VIP! Borger-Odoorn de inloopmomenten op drie locaties
in de gemeente weer op. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in
gesprek te gaan en willen wij je vragen beantwoorden. Uiteraard onder het genot van
een kop koffie.
De inloopmomenten zijn op de tijdstippen en locaties zoals op de linker bladzijde is
vermeld.

____________________________________________________________________________

NOG GEEN UITJES MET DE PLUSBUS IN HET VERSCHIET
Vorige week is het bestuur en het coördinatieteam van de PlusBus bij elkaar
geweest om samen te bespreken of en hoe het mogelijk is om een doorstart te
maken met het organiseren van uitjes voor u. Het bestuur heeft bij diverse instanties
informatie ingewonnen over wat de regels en richtlijnen zijn om uitjes te organiseren
tijdens deze “Coronavirusperiode”. Informatie is ontvangen van o.a. het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) en de VRD (Veiligheidsregio
Drenthe).
Op de vergadering is de huidige situatie met betrekking tot het Coronavirus
besproken vanuit het oogpunt “gezondheid staat in alles voorop”. Dit geldt natuurlijk
allereerst voor u als deelnemer aan onze uitjes maar niet te vergeten ook voor onze
vrijwilligers, de chauffeurs en begeleiders. Na alle ontvangen informatie besproken te
hebben en de discussie of we een voorzichtige doorstart zouden kunnen maken
heeft het bestuur en het coördinatieteam besloten dat het niet verantwoord is om op
dit moment al weer uitjes te organiseren en te gaan rijden.
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BESTE VRIJWILLIGER
Eenzaamheid komt ook in de gemeente Borger-Odoorn voor. Welzijnsorganisatie
Andes heeft hier in 2019 een onderzoeksrapport over uitgebracht. Een rapport met
verhalen van onze inwoners en met aanbevelingen, want er is werk aan de winkel als
het gaat om de verbondenheid in onze gemeente.
Praotbankies
Andes wil graag gehoor geven aan één van de aanbevelingen; het beschikbaar stellen
van praotbankies. Door deze bankjes een herkenbare kleur en naam te geven weten
mensen, hier zit iemand die wil praten.
Met deze bankjes willen we in de gemeente werken aan het verminderen van
eenzaamheid en het versterken van de verbondenheid tussen inwoners.
Er worden in eerste instantie twee bankjes beschilderd door kunstenaars uit de regio
en een aantal vrijwilligers van de Ruilgoederenbank (RGB). Maar alleen met het
maken van de bankjes zijn we er nog niet. We willen samen met jou en andere
vrijwilligers regelmatig plaats nemen op deze bankjes, zodat we een gesprek kunnen
voeren met onze inwoners. Naast de bankjes komen kokers te staan met daarin
gesprekskaartjes, zodat altijd gespreksonderwerpen bij de hand zijn.
Vrijwilligers
We zijn dus op zoek naar vrijwilligers, die:

•
•
•

willen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid en bevorderen van
verbondenheid
op de bankjes plaats willen nemen
een gesprek willen aangaan met de andere inwoners van onze gemeente
als vrijwilliger kun je hiervoor je eigen beschikbaarheid aangeven.
Dit kan al vanaf 1 uurtje in de week. Ook om de week is mogelijk.

Meer weten?
Wil je meer informatie? 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
Met vriendelijke groet,
Henk Timmer
Janien Leeuwerke
Namens Andes Borger-Odoorn
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___________________________________________________________________________
HALLO TONEELLIEFHEBBERS,
In deze nog steeds vreemde tijd hebben wij als
toneelvereniging De Heidebloem besloten dat het doek
voor het seizoen 2020-2021 gesloten blijft.
Allereerst is het voor ons als spelers niet haalbaar om
tijdens de repetities de nodige afstand te bewaren, maar
ook in februari met de uitvoeringen gaan we er vanuit dat
we niet voor volle zalen kunnen/mogen spelen.
Op dit moment is het voor iedereen ‘koffiedik’ kijken, maar staat gezondheid nog wel
als belangrijkste puntje bovenaan voor ons als spelers, maar ook voor jullie als
publiek.
Het zal stil zijn in februari, maar we hopen dat we in de loop van 2021 de draad weer
kunnen oppakken en in 2022 weer "gewoon" op het toneel kunnen staan.
Toneelvereniging De Heidebloem
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STICHTING SOCIALE TEAMS BORGER-ODOORN GAAT
PREVENTIEMEDERWERKERS OPLEIDEN
Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn gaat minimaal 3 mensen die nu in de bijstand
zitten opleiden als preventiemedewerker. Dit gaan zij zelf doen om mensen vanuit een
bijstandsuitkering kans op vast werk te geven. Deze nieuwe collega’s gaan onder
begeleiding van de sociaal werkers aan de slag om inwoners van Borger-Odoorn te
ondersteunen bij eenvoudige vragen op gebied van opvoeding, werk, geld en wonen.
Veel eenvoudige vragen kunnen vaak met hulp van vrienden, familie of buurtgenoten
goed opgelost worden. Dit lukt niet altijd, omdat deze netwerken en de passende
voorzieningen in de praktijk regelmatig niet beschikbaar of geschikt zijn. Vaak is het
dan noodzakelijk om professionele ondersteuning in te zetten. Hierdoor worden vragen
van inwoners onnodig geproblematiseerd, duurt het langer voordat het opgelost is en
lopen maatschappelijke kosten op.
Preventiemedewerker
Minimaal 3 mensen die nu door de stichting worden begeleid in het vinden van een
baan worden de aankomende maanden opgeleid tot preventiemedewerker. Zij worden
aan de sociale teams gekoppeld en door sociaal werkers/regisseurs ingezet als
netwerken van inwoners niet toereikend blijken te zijn. De preventiemedewerkers gaan
inwoners helpen om de eigen regie te versterken en de zelfredzaamheid te vergroten.
Dit doen zij door met inwoners mee te denken over vragen en door te kijken hoe hun
sociale netwerk in buurt en dorp versterkt kan worden. Denk aan opzetten en
begeleiden van activiteiten, hulp bij administratie en hulp bij inburgering.
Preventiemedewerkers krijgen zo de kans om weer deel te nemen aan de
arbeidsmarkt en zij helpen inwoners van Borger-Odoorn. Door mee te doen aan dit
traject worden hun kansen om door te stromen naar een volgende baan groter.
Verder ontstaat er dan voor een volgende kandidaat de mogelijkheid om deel te nemen
aan dit traject van opleiding en werken.
Begeleiding en samenwerking
Gedurende het re-integratie proces zullen de preventiewerkers op maat geschoold en
begeleid worden. Daarnaast zal er een onderzoek plaatsvinden naar de kosten en
baten. Er wordt gekeken hoe de inwoners de kwaliteit van deze manier van werken
ervaren. Daarnaast wordt gekeken hoe de preventiemedewerkers dit werk ervaren, of
zij op deze manier uit de bijstand kunnen en of zij hierdoor meer kwaliteit van leven
ervaren. Door het inzetten van preventiemedewerkers creëert de stichting een
duurzame oplossing die geborgd is en ook continu ingezet kan worden. Verder wil de
stichting waar mogelijk verbinding maken met andere lopende projecten waaronder de
Regiodeal.

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn
Sinds 2015 is Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn. Er zijn drie sociale
teams, die elk het aanspreekpunt zijn in hun eigen gebied: Het Veenland, De Monden
en De Hondsrug. Vanaf 2018 is er een vierde team: Team werk en participatie.
Deze professionals ondersteunen inwoners in het meedoen in de 2 samenleving en het
re-integreren naar werk. De gemeente Borger-Odoorn is opdrachtgever van de
stichting.
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GEZOCHT: ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN
Wie is bereid ons bestuur te komen versterken.
Wij zijn Stichting Oringer Kerk en Cultuur.
Onder de naam Podium Odoorn, zorgen wij,
met een grote groep vrijwilligers, onder meer
voor gelden ten behoeve van het beheer en de
instandhouding van onze mooie kerk in
Odoorn. Dat doen we door het organiseren van
concerten, exposities en verhuur van de kerk
voor allerlei doeleinden.
Omdat een tweetal bestuursleden is gestopt en
ook onze secretaris aan het eind van het jaar zal stoppen, hebben wij behoefte aan
nieuwe bestuursleden. Wij vergaderen elke maand (behalve in de zomermaanden)
in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer. Ieder heeft zijn taak en we proberen dat
zo evenredig mogelijk te verdelen.
Heb jij interesse en vind je het ook belangrijk dat zowel dit markante gebouw, als
cultuur in Odoorn behouden blijft, bel dan met Hettie Klein (secretaris) 06-30076284
of Lineke Dam (voorzitter) 06-29515272. We horen graag van je.
Bestuur SOKC
Podium Odoorn
___________________________________________________________________
ONDERTUSSEN BIJ ODO: NIEUWE DIRIGENT BIJ ODO

Na de vakantie hebben we weer een frisse
start gemaakt van een nieuw muzikaal jaar.
Na een lange stilte in ons Klankholt was het
weer erg fijn om samen te spelen.

Per 1 september is dit met onze nieuwe
dirigent Wim Stalman, muziekman in hart en
nieren. We hopen met elkaar weer mooie
concerten te gaan geven.
Wij wensen Wim heel veel plezier en een fijne, muzikale tijd bij ODO.
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LEZEN EN VOORLEZEN NR 143
N.a.v. Rena Finder en Joshua M. Greene, een meisje op Schindler”s list.
Alkmaar 2020. Een verhaal over een dappere Duitser die ook dit meisje heeft gered
in de oorlogsjaren 1939-1945.
Toen ik dit indrukwekkende verhaal in boekvorm tegenkwam in de boekhandel in
Emmen wilde ik daar meteen jullie aandacht voor vragen. We hebben al een paar
keer stilgestaan bij de 2e wereldoorlog die tussen 1939 en 1945 o.a. Nederland
teisterde. Ik kende het verhaal een beetje naar aanleiding van de film die op
p.123-126 genoemd wordt. Ik ben heel blij nu gelezen te hebben wat er gebeurd is.
Waar komt het op neer? Het Joodse meisje Rena Finder werd in 1929 geboren in de
Poolse stad Krakau. Aan de rivier de Wisla. In de dertiger jaren werd het leven voor
de Joden in Polen steeds zwaarder. Veel Polen lieten zich leiden door het zo
genaamde antisemitisme, een denktrant waarin de Joden negatief worden
afgeschilderd.
Toen de Duitsers op 1-9-1939 Polen bezetten, ging het van kwaad tot erger.
Tenslotte moesten alle Joden in een aparte wijk wonen. Weer later verhuisden ze
naar het naburige Plaszow. Eind 1943 kwamen Rena en haar moeder via een
bekende op de lijst van de zo genaamde Schindler-Joden terecht (Rena ’s vader was
inmiddels in 1942 omgebracht door de Duitsers). Oskar Schindler was een Duitse
zakenman met een emailleer fabriek die aanvankelijk goed gebruik maakte van
goedkope Joodse werknemers. Toen hij door kreeg wat de Duitsers met de Joden
uithaalden veranderde hij zijn beleid en ging hij op verschillende manieren zorgen
voor deze mensen. Iets later stelt ook zijn vrouw Emilie zich pro de Joden op in
voorkomende gevallen. Rena schrijft over deze man: “hij was net een vader, zoals hij
over mij en de andere arbeiders waakte“ (p. 70). In 1944 verplaatst hij de fabriek
naar Tsjecho-Slowakije. Hij nam de arbeidsters mee zodat ze niet in Auschwitz
terecht kwamen. In 1945 zorgde O.S. voor een vrije toegang tot de thuisreis.
Op 5 mei 1945 was het einde van de oorlog. Er waren meer dan 6 miljoen Joden
vermoord. O.S. stierf in 1974, hij werd 66 jaar, zijn vrouw stierf in 2001. Ze
ontvingen in 1993 de belangrijke oorkonde van Israël.
Rena na de oorlog
Via Krakau in Polen en Linz in Oostenrijk (daar ontmoette zij haar man Marek) ging
ze in 1948 naar Amerika. Omdat er Holocaustontkenners waren besloot ze op
scholen enz. haar verhaal te vertellen. In 1992 verschijnt de al genoemde film.
Met een hoofdstuk met “gedachten“ eindigt ze haar verhaal. En met de oproep om
het altijd op te nemen voor onschuldigen.
Wees iemand die het voor anderen opneemt,
en niet iemand die toekijkt!
Ps. Achterin het boek staan foto’s die de vertelster vond
op een zolder in het vroegere huis van haar grootouders
in Krakau (zie p.132-143)
Berend Boekman

(Foto; pixabay)
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BIBLIOTHEEKNIEUWS OKTOBER 2020
Kopieermachine voor publiek gebruik
U kunt in de bibliotheek terecht voor het
maken van kopieën, zowel in zwart/wit als
kleur.
Boekstart Voorleesuurtje
De Boekstart Voorleesuurtjes starten nog niet weer op in september, dit vanwege de
Corona maatregelen. Zodra het weer mogelijk is, zullen we dit aankondigen op onze
website, Facebook enz.
Kinderboekenweek
Van 30 september tot 11 oktober is het dit jaar Kinderboekenweek, het thema is dit
jaar En toen? Ontdek werelden van vroeger in de boeken van nu.
Het programma rond de Kinderboekenweek is nog niet rond, houd de website of de
Facebookpagina van de bibliotheek in de gaten voor het laatste nieuws
www.bibliotheekodoorn.nl
Vragen over uw pc, tablet of smartphone?
Kom op maandag 26 oktober tussen 14.00 en 15.30 uur naar het Digitaal Café
(voorheen Tablet café) in de Bibliotheek.
Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een docent aanwezig
die u leuke en handige tips kan geven omtrent uw pc, tablet of smartphone.

Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie staat ook voor u klaar. Doe mee, u
bent van harte welkom!
Nieuw: Gratis trainingen via online bibliotheek
Keuze uit 28 cursussen
Vanaf nu kun je direct aan de slag met online trainingen. Je hebt keus uit 28
cursussen, allemaal gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Verbeter je
vaardigheden op het gebied van timemanagement, communicatie, productiviteit,
digitale vaardigheden en talen. Of volg een cursus Digitale fotografie, Yoga,
Mindfullness, Sporten en bewegen, Gezond eten of de korte cursus Geluk.
Veel mensen hebben het zwaar vanwege de coronacrisis. Misschien probeer je je
werk zo goed mogelijk vanuit huis te doen. Of wellicht heb je juist geen werk en wil je
je vaardigheden verbeteren om straks weer aan de slag te kunnen. En dan moet je
ook je vaste sportles en veel andere ontspanning missen. Om je te ondersteunen in
deze lastige tijd, kun je gebruikmaken van het gratis aanbod. Kies wat jou aanspreekt
en volg de online trainingen, thuis en op de tijd die jij wilt. Vraag gratis toegang aan
via de website van de KB. Je kunt de trainingen volgen tot het eind van dit jaar.
De nationale bibliotheek KB en online opleider SkillsTown zijn deze samenwerking
aangegaan om alle Nederlanders te helpen bij hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Zie www.bibliotheekodoorn.nl en klik op Digitaal.
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Boshoflaan 1961
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