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29e jaargang no. 8 

April 2017 

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  
 
Donderdag 4 mei  20.15 uur Herdenkingsbijeenkomst in de kerk 
 
Zondag 7 mei    GEEN DIENST 
 
Zondag 14 mei  10.00 uur Mevrouw Helene Westerik 
 
Zondag 21 mei  15.00 uur Preek van de leek (Jan Schutrups) 
 
Zondag 28 mei   10.15 uur Ds. Veldman (Paasbergen) 
 
 
DORPSAGENDA 
Zaterdag 6 mei voor 08.00 uur Oud papier aan de straat 
Dinsdag 9 mei  19.15 uur ODO, Open repetitie, Klankholt, voor iedereen  
      die muziek wil (leren) 
Zondag 21 mei  11.00 uur ODO, jeugdconcert, Boshof, vrije toegang voor  
      familie, vrienden en geïnteresseerden 
Woensdag 31 mei  19.30 uur Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
U leest al weer het April nummer van Oes Dörp, dat betekend dat de Pasen al weer 

achter de rug is met al zijn bijbehorende activiteiten, zoals haantje op een stokje, het 

Paasvuur en eieren zoeken van diverse buurtverenigingen. In deze uitgave van  

sommige van deze activiteiten nog een leuk verslag en kunt u nog even nagenieten. 

 

We zitten al weer midden in de meivakantie. In de natuur komt alles weer in het blad 

en in bloei, de eerste gewassen steken het kopje boven het zand uit. Wat is dit toch 

een mooie tijd. De zonnestralen hebben al veel kracht en de temperaturen schieten 

dus ook omhoog, het ene moment lopen we in de korte broek en het andere moment 

staan we in de ochtend de autoruiten te krabben. Ja zolang het nog geen ijsheiligen 

is geweest kan het nog alle kanten op.  

 

Ik wens u ook voor deze uitgave weer veel leesplezier en mocht u een leuk stukje 

voor ons hebben of een leuk verhaal waar wij over kunnen schrijven, laat het ons 

dan weten wij plaatsen het graag. 

José van der Helm 

___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 22 mei 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 14 mei 
 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Geboren: Wederom geen nieuwe Oringers; het zijn barre tijden... 
 
LET OP: de redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er 
ons wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons 
alstublieft! 
 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT 
 
Hobbyboer 
 
Sinds we verhuisd zijn voelen we ons hobbyboer. We hebben immers een kat, een 
hond en een goedgevuld kippenhok. Als echte boerenkleindochter bevalt dit  
boerenleven mij uitstekend. Klein nadeel is dat het leven als hobbyboer gepaard lijkt te 
gaan met dierenartsbezoeken. Wederhelft heeft geen hekel aan de dierenarts, wel aan 
zijn tarief.  
 
Op een dag hebben we een manke kip. We zien het even aan, maar na een week kan 
ik dat niet meer en ik bel de dierenarts. Gelukkig kunnen we diezelfde avond al terecht. 
“WAT?!” roept wederhelft als ik het hem vertel. Maar in ferme bewoording maak ik hem 
duidelijk dat er geen weg terug is, de afspraak is gemaakt.  
 
Omdat ik wederhelft er doorlopend aan herinner een echte boerenkleindochter te zijn 
vindt hij het niet meer dan logisch dat ik de kip uit het hok haal. “Tuurlijk!” roep ik stoer 
en slikkend ren ik achter de manke kip aan het hok door. Uiteindelijk krijg ik haar te 
pakken en even later bevinden we ons in de wachtkamer van de dierenarts. De aldaar 
aanwezige hondenbezitters gluren met een scheef oog naar onze kakelende doos.  
 
Gelukkig zijn we snel aan de beurt. De kip heeft 
een ontstoken heup en met een prik, een kuur-
tje en een rekening van 36 euro staan we twee 
minuten later weer buiten. De zeven dagen 
daarna spuiten we dagelijks het medicijn in de 
snavel van de kip en voelen we ons heel  
verantwoordelijke pluimveehouders.  
 
Ja, dat hobbyboeren gaat ons heel goed af. 
Binnenkort moeten we maar eens op zoek naar 
een schaap. Of een koe… 
 
Bianca 
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 PAASVUUR 
 
Ook dit jaar was er weer veel moeite gedaan om een grote hoeveelheid brandbaar  
materiaal te verzamelen op het perceel tussen Odoorn en Klijndijk. Vrijdag en zaterdag 
waren diverse tractoren met kippers en platte wagens onderweg door het dorp.  
Bemand en bevrouwd door zeer enthousiaste chauffeurs en laders werden we weer 
bevrijd van snoeihout en hier en daar van halve bospercelen. Alle bewondering voor 
deze noeste werkers. Verder reden de kleinere particuliere karretjes af en aan en met 
behulp van wat groter materiaal van de firma Steenge werd weer een flinke bult  
gebouwd. 
 
De locatie biedt veel mogelijkheden en daar wordt dan ook steeds meer gebruik van 
gemaakt. Een lange sliert geparkeerde auto ’s en een enorm aantal fietsen maakten 
duidelijk dat de belangstelling  weer geweldig was. Tout Odoorn was van de partij. 
De bult leek mij trouwens lager dan andere jaren, maar hij was wel heel compact en hij 
brandde heel lang door. Misschien is dat de invloed van het grote materiaal. 
 
Omdat de bult lang doorbrandde voelden veel van de toeschouwers zich blijkbaar  
verplicht om te blijven wachten tot deze was uitgebrand. Daar was eigenlijk geen 
wachten op en zodoende werd het nog laat ook. Gelukkig heb ik een verstandige 
vrouw en gingen we uiteraard niet té laat weg, maar het was wel weer erg gezellig. 
 
Dit jaar werden we gelukkig niet geconfronteerd met (onweers)buien, zoals vorig jaar. 
Het publiek stond dus iets minder op een kluitje in een partytent, maar dat drukte de 
pret beslist niet. 
 
Het was al met al weer een geslaagde avond, complimenten voor de organisatoren, 
zeker ook voor de uitstekende catering (tegen een vrijwillige bijdrage). 
 
Theo Zondag   
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BUFFETRESTAURANT THIJS & AAFKE 
 
Na ‘t fietsen in miezerig weer is het met verse koffie en kaarslicht, warm en prettig 
binnenkomen in Klijndijk. Aan tafel zitten Judith en Roxanne van Thijs & Aafke klaar 
om alles over het buffetrestaurant uit de doeken te doen. Judith doet de PR en werkt 
voornamelijk achter de schermen. Roxanne heeft recentelijk de nieuwe website  
gelanceerd, werkt meest in het zicht en regelt ongeveer alles wat denkbaar, nodig en 
noodzakelijk is. 
 

 
 
Thijs & Aafke is een regionaal begrip. Je kunt er terecht voor gezinsuitjes, zakelijke 
besprekingen, vergaderingen, bruiloften en partijen, bedrijfsuitjes en arrangementen. 
En als je in je eentje komt, dan ben je natuurlijk ook welkom. Gemeenten en scholen 
vergaderen er regelmatig, ook overdag met aansluitend een lunch. Ze bestaan bijna 
12½ jaar en vieren dat met een leuke korting. 
 
De warme ambiance doet prettig aan. De ruimten voor (besloten) gezelschappen 
vanaf 30 tot wel 100 personen, hebben welluidende namen als ‘Kleine Eik’, ‘Grote 
Eik’, ‘Linde’ en ‘Kastanje’ en geven een huiskamergevoel met een vleugje  
kasteelallure. Wanneer de grote tussendeuren van de zalen worden geopend,  
bereikt men deze capaciteitsvergroting en zelfs op z’n ‘ruimst’, blijft het gezellig.  
Uiteraard is er WiFi beschikbaar en kan van een beamer gebruik worden gemaakt.  
Het naastgelegen buffet is ruim van opzet, echter zo ingericht dat je toch knus kunt 
tafelen. 
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Na de start in april 2005 zijn de nodige vernieuwingen doorgevoerd en sinds Harm 
Jan het bedrijf aanstuurt, is een nieuwe huisstijl ingevoerd, een verdere verfijning 
van het concept doorgevoerd en zijn nieuwe initiatieven ontplooid. De focus ligt op 
bereiding van verse gerechten en met de vijf G’s in gedachten: goed, gezond,  
gastvrij, gezellig & genieten, wordt met alle medewerkers elke dag hard gewerkt aan 
het overbrengen van die beleving naar de gasten.  
 
Sinds zo’n 4 jaar is er “Live Cooking” waarbij de chef-kok alles ter plekke bereidt. 
Aan het buffet naast de sfeervolle buffetzaal, ziet men hoe verse producten worden 
bereid en dat doet de chef niet in een wok zoals soms wordt gedacht, maar op een 
enorme bakplaat. Voor de beleving van de gast is dat veel mooier dan wanneer het 
in een afgesloten keuken gebeurd. Er zijn 3 koks: een Griekse die vanuit haar  
cultuur en passie behoorlijk invloed heeft op het buffet, o.a. goed te merken aan de 
verse salades. De andere Griekse kokkin maakt fantastische stoofpotten voor elk 
seizoen en échte Griekse yoghurt. De Hollandse kok weet van vis en vlees op  
allerlei manieren een feestje voor op je bord te maken. Voor reguliere bezoekers is 
er meer dan genoeg variatie in de gerechten en er wordt gewerkt met  
seizoensproducten zoals asperges. Naast warme gerechten zijn altijd 2  
verschillende soepen, ragout en meerdere koude gerechten voorhanden. 
Aan de kinderen is ook gedacht met een kinderbuffet, ’s zomers een  
buitenspeelplaats en binnen een kinderhoek met een bioscoopje; da’s tafelen met 
zicht op de kids en toch de vrijheid een ongestoord gesprek te voeren.  
 
Primeur vorig jaar november was het Glutenvrij buffet. Dat vereist secuur werken en 
grondige schoonmaak; er mag geen broodkruimel meer in de keuken liggen. Van 
alles is te kust en te keur en ook ‘gewone’ eters kunnen aanschuiven want “je proeft 
er niks van”. De reacties waren zó positief dat besloten is het glutenvrij buffet  
voortaan in maart en november te organiseren. 
 
Er zijn nog meer jaarlijkse thema’s ontwikkeld. In januari was de 2

e
 editie van ‘Thijs & 

Aafke pakt uit’, een buffet voor minder bedeelden en eenzame ouderen; via  
gemeentelijke sociale teams, Promens Care en twee verzorgingshuizen worden 
mensen aangedragen. Thijs & Aafke hebben daar zelf geen bemoeienis mee. ZO!34 
en muzikantenvereniging Unplug and Play verzorgden gezelligheid en  
vermeldenswaard is dat het personeel werkte in eigen tijd en sponsoren bijdragen 
aan de realisatie van het geheel.  
 
In maart is een all-inclusive bingo-middag: 5 kaarten, high tea, tijd om te kletsen en 
een presentje mee naar huis. De Zondagsbrunch is alom bekend, de High tea met 
alles er op en er aan kun je van woensdag t/m zaterdag boeken vanaf 2 personen. 
Op 8 september wordt de ‘Challenge’ weer verreden. De kofferbakverkoop kon zich 
de afgelopen jaren ondanks matig weer, toch in een aardige belangstelling  
verheugen en zit wellicht weer in de planning. 
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In samenwerking met Dorpsbelangen Odoorn organiseert men arrangementen. Na 
koffie/thee + lekkers vertrekt men met de bolderwagen naar bijv. Wildlands en na  
afloop staat het buffet klaar. De auto blijft op het gratis parkeerterrein staan Er zijn  
talloze mogelijkheden en voor specifieke informatie kun je op de website terecht.  
Eigen arrangementideeën zijn zeker bespreekbaar. Befaamd is de Paasbrunch;  
helaas is deze uitgave daarvoor te laat maar lezers zijn voor volgend jaar ruimschoots 
op tijd ingelicht. Het is trouwens best handig voor al dit soort evenementen de website, 
Facebook, en de krant in de gaten te houden. Wie niets wil missen, kan zich  
aanmelden voor de Nieuwbrief, waarbij met enige regelmaat kortingsflyers worden 
gemaild. En of dit alles nog niet genoeg is, blijkt Thijs & Aafke ook aangesloten te zijn 
bij ‘Wandelroutes van café naar café’, een initiatief van Geopark De Hondsrug. Via een 
app kun je een route downloaden en in het Hondsruggebied van Coevorden tot  
Groningen lopen of fietsen van café naar café. Ook wandelclubs, soms onder leiding 
van een Geopark-gids, komen op bezoek en ‘loopboekjes’ worden gestempeld.  
 
Middels ‘Catering op locatie’ kun je babyshowers, bruiloften, vergaderingen,  
galafeesten etc. regelen. Van hapjesschaal tot heel uitgebreid, persoonlijke wensen 
kunnen besproken worden. Diner-cadeaucheques zijn verkrijgbaar voor elk willekeurig 
bedrag en tot 1 jaar na uitgifte geldig en diverse cadeaubonnen, waaronder  
VVV-bonnen kunnen verzilverd worden. 
 
Op de nieuwe en gebruiksvriendelijke website staat o.a. informatie omtrent brunch, 
high tea en catering. Tevens is te zien welke mogelijkheden er voor zakelijke  
afspraken en bijzondere arrangementen zijn. Handig is dat tijden en prijzen duidelijk 
staan vermeld en dat het mogelijk is zelf afspraken in te plannen. Indien er andere  
vragen of wensen qua ruimte, arrangement of betreffende muziek/optredens zijn, staat 
Thijs & Aafke u graag te woord. 
 
Conny van der Bent 
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Het programma De Heeren van Oderen 2017 is bekend 
 
Na het succes van 2016, waarin De Heeren van Oderen 
“Odoorn” op de kop hebben gezet, hebben ze besloten hier 
traditie van te maken.  
Op 13,14,15 en 16 juli a.s. staat het weekend wederom in 
het teken van “groot feest”.  
 
De voorbereidingen zijn in volle gang en de artiesten zijn 
alweer vastgelegd. Het gaat weer een buitengewoon verrassend spektakel worden 
tijdens deze “Ibiza” editie. 
 
Donderdagavond 13 juli trappen we af met een “Borrelavond”. Deze avond kunt u 
kennismaken met de spectaculaire tent en de locatie. Niemand minder dan onze  
lokale topper Erik van Klinken zal hierbij aanwezig zijn om de sfeer tot een  
hoogtepunt te brengen. 
 
Vrijdagavond 14 juli presenteren DJ Ron Buurman en DJ Bernard de spectaculaire 
Buurman & Buurman Show.  Non-stop muziek, show en spektakel waar nog jaren 
over gepraat gaat worden. 
 
Zaterdag 15 juli “De Nacht van Odoorn” Met Feest DJ Kevin en de legendarische 
band “Stoot”. In de loop der jaren zijn tal van kroegen, feesttenten, zalen en pleinen 
platgegaan voor deze denderende band. Deze show wordt afgewisseld door de  
topact van Abba Fever welke vroegere tijden in glorie doet herleven! Hun repertoire 
doet de harten van vele muziekliefhebbers sneller kloppen. Kortom, GROOT feest tot 
in de late uren.                                                                                                                
Voorafgaand aan deze avond kunt u deelnemen aan de Oringer BBQ. 
 
Zondag 16 juli een optreden en workshop van MK Beats 
Op vrijdag, zaterdag en zondag bent u van harte welkom op “het” zomerevent in 
Ibizastijl, volledig in handen van MK Objecten, die zich samen met andere lokale 
ondernemers  zal presenteren. Voor de kinderen is er een groot speelplein  
aanwezig. Er kan natuurlijk lekker gelounged worden op het terras met een hapje en 
een drankje. Op zondagmiddag is er Live muziek. 
 
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, volg de “Heeren van  
Oderen”, dan op facebook, www.facebook.com/Deheerenvanoderen- 
 
Meer informatie en tickets verkrijgbaar via de website www.denachtvanodoorn.nl 
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PALMPASEN 
 
Zondag 9 april was het weer Palmpasen. Ouders en kinderen verzamelden zich bij 
school alvorens de stoet in de bolderkar richting Paasbergen vertrok. Daar  
aangekomen mochten de kinderen met hun Haantie op ‘n stokkie naar binnen, waar 
de bewoners van de Paasbergen al op hun zaten te wachten. Uiteraard was ODO ook 
weer van de partij voor de muzikale ondersteuning. Na het eieren zoeken zat de  
gezellige ochtend er weer op. 
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OVERDRACHT MONUMENT 
 
Op 11 april 1945 werd Odoorn bevrijd van de Duitse bezetting en eindigde voor oes 
dörp de 2e Wereldoorlog. Waar we in heel het land op 4 mei de oorlogsslachtoffers 
herdenken, doet OBS de Weiert dat jaarlijks op deze dag. Het monument wordt door 
het leggen van bloemen symbolisch overgedragen van groep 8 aan groep 7.  
 
Hieronder en op de volgende pagina’s vindt u enkele foto’s van de overdracht.  
Tevens kunt u een aantal gedichten lezen die zijn geschreven door de kinderen. 

 
Macht, daar gaat het allemaal om, En waarom, waarom? Dat weet niemand! Kwaad 
en verdriet, het is er allemaal. Het is de oorlog, wie wil het en waarom? Er zijn  
zoveel vragen! Maar worden ze beantwoord? Geloof is ook een van de dingen waar 
het om draait. Er zijn Joden en die geloven in een god. Van wie mag dat niet? Je 
moet jezelf zijn toch? Maar de Duitsers dachten daar anders over. Je mocht niet  
geloven wat je wilde. Dus werden de Joden afgevoerd naar concentratiekampen. 
Onschuldige mensen, onschuldige Joden! Wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar 
ze werden gedood, Het is erg,  het is vreselijk! Kijk om je heen, er is vrede. Maar kijk 
terug in de tijd. Als je dat doet heb je respect, respect voor de mensen die voor ons 
hebben gevochten. Het zijn de mensen die durfden. De mensen bij wie het raakte in 
hun hart. Door die mensen is er nu vrede! Heb respect en wees jezelf. Het kan, en 
daarom herdenken wij nu die mensen die gevochten hebben voor ons! 
 
Vera, groep 8 
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Het is moeilijk in tijden als deze: idealen, dromen en gekoesterde hoop stijgt in ons, 
alleen maar om verpletterd te worden door de grimmige werkelijkheid. Het is een 
wonder dat ik mijn idealen niet verlaten, ze lijken zo onpraktisch en absurd. Toch 
klamp ik me er aan vast omdat ik nog steeds geloof, ondanks alles, dat mensen echt 
goed zijn in hun hart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun je het je voorstellen dat er mensen voor een klein dingetje gestorven zijn,  
bijvoorbeeld voor iemands uiterlijk, of als je gelovig bent. Dat zijn mensen die niet 
hun zelf kunnen zijn, die mensen mogen geen eigen mening hebben. Als je vroeger 
je eigen mening gaf werd je in de gevangenis gezet. Erg toch?  Kun je het je  
voorstellen. Er zijn miljoenen mensen gestorven. Er is zelfs oorlog gevoerd, omdat 1 
man zei dat die mensen slecht waren. Wie gelooft dat nou? Nou heel veel mensen 
geloofden dat vroeger. Heel veel mensen moesten werken, en werden dood  
gemaakt voor niets. Hier mag je gelukkig wel jezelf zijn, en mag je je eigen mening 
geven. Denk er maar goed over na, dat mensen dit vroeger niet konden. Vandaag 
herdenken wij de mensen die voor niets zijn gestorven. Kun je het je voorstellen? 
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OVERDRACHT MONUMENT (VERVOLG) 
 
Twee minuten 
 
Twee minuten terug denken    Twee minuten stilte 
Herdenken       Om te laten zien 
Meeleven met de slachtoffers    Wat het voor ons betekent 
Op een plek       Dat wij 
Waar we geen oorlog willen kennen   Vrijheid kennen 
Twee minuten terug denken    Twee minuten stilte 
Bedenken       Op een plek 
Hoe het voor hen was     Waar vrijheid is 

Boem! Daar valt weer een bom, de oorlog is zo stom      
Niet maar naar buiten kunnen, omdat machthebbers het je niet gunnen   
 
Alleen maar wapens en schieten, soldaten lijken wel bandieten   
Veel mensen zijn in paniek, veel mensen worden ziek     
 
Stop nou met vechten, en denk aan de mensenrechten 
Jarenlang oorlog voeren alleen voor de macht, oorlog tot diep in de nacht 
 
Het is nog geen vrede op aarde, mensenlevens zijn van geen enkele waarde 
Oorlog van zuid naar noord, alleen maar moord en moord 
 
Teun, groep 8 
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OPEN DAG PINOKKIO 
 
 

Uitnodiging open dag! 
 

Zaterdag 24 juni 2017 
10.00 – 12.00 uur 

 
Hallo allemaal, 

 
Op zoek naar een peuterspeelzaal bij u in de buurt? Of altijd al eens willen weten 

hoe een morgen/middag op de peuterspeelzaal verloopt? Kom dan op zaterdag 24 
juni a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur naar peuterspeelzaal Pinokkio in Odoorn. 

 
Iedereen is van harte welkom! Opa’s, oma’s, ooms, tantes, verzorgers, maar ook 

aanstaande ouders of ouders waarvan het kind binnenkort de leeftijd van 2 jaar en 3 
maanden bereikt, want dat is de leeftijd dat een kind deel kan nemen aan de  

peuterspeelzaal. 
 

Kom gezellig langs om kennis te maken met de peuterspeelzaal, de leidsters en het 
werk van de peuterspeelzaal! 

 
We zien u graag de 24e, u bent van harte welkom! 

 
Met vriendelijke groeten, 

namens de leidsters, vrijwilligers en de oudercommissie van peuterspeelzaal  
Pinokkio 

 
Activiteiten tijdens de open dag: 

 
Springkussen 
Verloting 
Schminken 
Ranja voor de kinderen 
Lekkere cake 
Koffie en thee 

 
 
 

Peuterspeelzaal Pinokkio 
De Goorns 28 

7873 AM Odoorn 
Tel: 0591-512428  
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VROUWEN VAN NU AFD. ODOORN, BIJEENKOMST VAN 13 MAART 2017 
 
Op deze bijeenkomst georganiseerd door het ééndagsbestuur, verwelkomt de  
voorzitter 44 leden en mevrouw Harriët Prins, notaris in Borger-Odoorn. 
Maar eerst genieten we van een kopje koffie/thee  
 
Na de 2

e
 koffiepauze komt Harriët Prins notaris te Borger-Odoorn aan het woord. Zij 

is in 1993 met haar man naar Exloo verhuisd, na een aantal jaren als  
kandidaat-notaris in Emmen te hebben gewerkt, is zijn als notaris aan de slag  
gegaan in de gemeente Borger-Odoorn, waar zij samen met de heer Veldkamp het 
notariskantoor Veldkamp en Prins notarissen leidt. Mevrouw Prins vertelt ons  
uitgebreid over de eigen bijdrage CAK, over alle zaken die daarmee van doen  
hebben. Vooral de eigen bijdrage WMO 2015 wordt door haar goed belicht. Ook licht 
ze “Het huis op naam van de kinderen” toe en de wijzigingen Successiewet per 1 
januari 2010. De wijzigingen worden stuk voor stuk behandeld. Tevens vertelt ze 
over de schenk- en erfbelasting 2017, met diverse voorbeelden wordt alles  
verduidelijkt.  
 
Nog twee onderwerpen komen voor de pauze aan de orde: Het nieuw wettelijk  
huwelijksrecht die waarschijnlijk per 1 juli 2017 in werking gaat treden. De Notariële 
volmacht, het is van groot belang dat wanneer uw lichamelijke of geestelijkste  
toestand minder wordt, uw zaken worden behandeld door iemand die uw volste  
vertrouwen heeft. Dit kan worden vastgelegd bij de notaris. Al met al een zeer  
interessant verhaal over diverse notariële zaken die in de notarispraktijk aan de orde 
komen, zij heeft voor ons allen nog een flyer waarin alles beschreven staat.  
 
Nadat we allen een drankje voor ons hebben, vervolgt Harriët haar verhaal over de 
andere zaken waar zij zich mee bezig houdt. Met veel enthousiasme vertelt ze over 
het ontstaan van de Stichting “Waar een Wil is” en alle activiteiten die deze Stichting 
heeft georganiseerd en nog op stapel heeft. Veel indruk maakte het verhaal over 
getraumatiseerde militairen, die in het veteranenhuis in Assen wonen, zij komen 
eens per week samen in een schaftkeet bij het Schapenpark, om met elkaar de  
opgeschoten boompjes, die niet door de schapen of pony’s worden opgegeten te 
verwijderen.  
 
De stichting is nu bezig met een plan om bij Poolshoogte een verharde route aan te 
leggen, geschikt voor rolstoelen en rollators, daarvoor is men druk bezig om de be-
nodigde Leader subsidie te verkrijgen. Het plan hiervoor moet echter nog worden 
aangescherpt. Ze riep ons allen op om met suggesties te komen waarom dit  
verharde pad er moet komen en waarvoor en voor wie het een goede zaak zou zijn. 
Dus dames kom met ideeën. 
 
De voorzitter van de ééndagsbestuur bedankt Harriët Prins en sluit de bijeenkomst af 
en hoopt ons allen weer te zien  op 10 april. 
Notulist, Janny Hofsteenge 
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OPSCHOONDAG 

Tijdens de landelijke opschoondag waren verschillende dorpsgenoten weer actief om 
Odoorn er weer mooi netjes uit te laten zien. 
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LEUK IDEE VOOR MOEDERDAG 
 
Voor de kinderen in het dorp misschien een leuk idee voor Moederdag. Schrijf op 
kleine briefjes lieve woordjes voor mama en hang deze door het hele huis. Op  
deze manier zal je moeder de hele dag overal waar ze in huis komt, en misschien 
ook nog wel na Moederdag als je ze een beetje verstopt ;-), lieve briefjes van jou 
tegenkomen. 
Ik wens jullie heel veel succes!  
 
 

       

_________________________________________________________________ 
 
KNIEPERTJES ACTIE MUZIEKVERENIGING ODO 28 MEI 
 
Tijdens de laatste dag van de DrentseWandel4Daagse zal Odo kniepertje  
verkopen. 
De opbrengsten gaan naar verlichting voor op de muzieklessenaars. 
Dus kom gezellig langs bij de nieuwe locatie van DW4D, het Klankholt, en koop 
ons zelfgebakken lekkers!! 
_________________________________________________________________ 
 
ODO ON TOUR 
 
Vanaf 30 mei gaat Odo op tournee.  
Op vier plaatsen zal de harmonie (bij goed weer) een openlucht-optreden geven. 
De aftrap is op dinsdag 30 mei in Borger, om 19.00 u op het plein naast de kerk 
in het centrum i.s.m. Popschool Borger. 
Dan gaat het verder op dinsdag 27 juni in Valthe, om 19.00 u naast restaurant de 
Schuttershof i.s.m. popkoor DWARZZ. 
Op dinsdag 4 juli zijn ze in Exloo, om 19.00 u naast restaurant Bussemaker. 
Als laatste zal Odo op zondag 9 juli in Odoorn zijn, om 15.00 u op het plein voor 
hotel de Oringer Marke. 
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_________________________________________________________________ 
 
COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL 
 
In de week van 5 maart hebben we met 8 collectanten uit Odoorn gecollecteerd 
voor Amnesty Internationaal en daarbij het mooie bedrag van 478,12 Euro  
opgehaald. Hierbij wil ik de collectanten bedanken voor hun inzet en de gevers voor 
hun gulle gift. Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 
miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid,  
vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Waar onrecht heerst en mensen  
onderdrukt worden, komt Amnesty in actie. Zou je deze beweging ook willen  
steunen door volgend jaar mee te willen collecteren in Odoorn, stuur dan een  
mailtje naar martine.wieringa@ziggo.nl. We zijn altijd blij met extra collectanten. 
 
Martine Wieringa 
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LOOPT U OOK GEZELLIG MEE? 

 

 

 

 

De rolstoel wandel 4 daagse van de Paasbergen is op: 

12-13-14-15- juni 2017 

Elke dag wordt er gestart om 10.30 uur en eindigt het rond 12.00 uur. 

Voor dit evenement vragen we een ieder die kan en wil om mee te lopen met een 

bewoner. 

U kunt meedoen als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw vereniging te 

vragen om mee te doen als groep. Dit kan voor 4 dagen maar ook voor 1 dag. 

Opgave kan via de mail: p.brokschmidt@treant.nl, graag vóór 15 mei. 

 

Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor uw dorpsgenoten, wij zijn blij 

met iedere vorm van hulp!! 
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20 MEI: GEZAMENLIJK CONCERT BÜHNER POPKOOR, THE DECIBELLES EN 
LEERLINGEN ANJA WARMINK 
 

 
Een mooie muzikale samenwerking waarbij 
authenticiteit en plezier beleven centraal staan 
in wisselwerking met het publiek. Dit is het  
uitgangspunt voor het optreden dat wordt  
georganiseerd door zangpraktijk “Zing je  
binnenste buiten”, het Bühner popkoor en  
popkoor the decibelles.  
 
De avond zal worden gepresenteerd door  
zangdocente en tevens dirigente van beide  
koren, Anja Warmink. Met eigen  
arrangementen en een veelzijdig, speels  
programma zullen circa 20 leerlingen van de 
zangpraktijk, als ook beide koren, met veel  
enthousiasme van zich laten horen. Allen  
worden begeleid door de jonge getalenteerde 
muzikanten van het Bühner popkoor en the  
decibelles. Het belooft een energieke en  
sfeervolle avond vol gevoel te worden.  
 
Met muziek variërend van pop tot klassiek (en 
alles wat daar tussenin zit). We nodigen u van 
harte uit om hierbij te zijn en kennis te maken 
met het lokale talent uit uw eigen omgeving! 
 
 

Datum  : 20 mei 2017 
Aanvang  : 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
Locatie  : De Goede Herderkerk ('t Anker), Hoofdstraat 11 in Borger 
Entree  : € 5,00 per persoon (kinderen onder de 12 zijn gratis) 
 
Verkooppunten vanaf 1 mei: 
Meubelmakerij Paul Kuyvenhoven (Hoofdstraat 79 in Buinen, 0599-212509),  
De Bloemerie (Schoolstraat 14 in Exloo, 0591-548336) en  
Pand 11 Odoorn (Valtherweg 11 in Odoorn).  
Tevens kaartverkoop aan de kassa. 
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VERSLAG VROUWEN VAN NU 10 APRIL 2017 
 
Op deze laatste avond voor de zomerstop hadden 
wij als gast mevrouw Hinkie Bangma.  
Zij nam ons mee op haar rondreis door Amerika, 
die zij op de fiets zo’n 30 jaar geleden heeft  
gemaakt. Ze had ooit 2 jaar op Vancouver Island 
gewoond als au-pair, vandaar deze reis.  
 
Door haar werk als verpleegster komt ze in  
Engeland, zo maakt ze kennis met een Engelsman 
die haar ook als verpleegster mee wil nemen naar 
Hong Kong. Haar verdienste voor de verzorging 
van deze meneer: 400 pond en een vliegticket naar 
New York.  

 
Zo kon haar grote avontuur beginnen, op de 
fiets door de staten New York, Michigan, 
Ontario (Canada), Wisconsin, Minnesota, 
South Dakota, Montana, Washington, langs 
de westkust door Oregon en Californië. In San 
Francisco is ze op de trein gestapt en is in 3 
dagen en nachten naar New Orleans gereisd.  
Dit vanwege het woestijngebied, weinig te 
zien en weinig bevolking. Van New Orleans 
ging ze naar Florida, Georgia en zo langs de 
oostkust terug naar New York. Totaal heeft ze 

zo’n 9000 km gefietst, en maar 1x een lekke band gehad! 
 
Onderweg beleefde ze natuurlijk van alles, zij vertelt op een zeer smakelijke  
manier over diverse avonturen. Allereerst over het overnachten, de bedoeling 
was om steeds ‘buiten’ te overnachten. Als ze maar een afdakje had om onder te 
kunnen schuilen, dat was voor haar voldoende. Ze vroeg dan wel aan de mensen 
of ze daar mocht slapen en heel vaak gebeurde het dan dat de mensen haar  
binnenvroegen en dat ze daar mocht overnachten.  
 
Zo kwam ze ook bij mensen terecht die een zoon (Koert) hadden, net zo oud als 
zijzelf en op dezelfde dag jarig. Er werd afgesproken dat hij haar zou opzoeken 
op haar verjaardag, ze hielden contact en op haar verjaardag kwam hij naar  
Billings (in Montana), zo’n 2000 km van zijn eigen woonplaats.  



25 

 

Ze vertelde ook dat ze op een gegeven moment door een park fietste met allemaal 
buffels, in eerste instantie gebeurde er niets. Op een bepaald moment schrikken 
twee kalfjes van haar en de kudde komt op haar af, maar zij kon geen kant uit. Ze is 
achter een dik rotsblok gaan liggen tot het weer rustig werd. Uiteindelijk kwam er 
een auto met enkele dames erin, zij stopten en met haar hand aan de auto is zij het 
park doorgekomen.  
 
Ze vond Montana de mooiste staat om 
door te fietsen, de Rocky Mountains  
waren zeer indrukwekkend. Hier kwam ze 
ook in contact met een dame die haar een 
vliegticket gaf zodat ze een lang weekend 
naar Portland kon gaan. Zoals Hinkie  
vertelde: doordat zij op klompen liep 
kreeg ze heel gemakkelijk contact met 
mensen want dat was toch wel bijzonder. 
In Oregon was het regenseizoen net  
begonnen, dus dat was niet zo prettig. In 
Californië was het gelukkig mooi droog 
weer. Na New Orleans en Florida heeft ze ook nog Cape Canaveral bezocht en ging 
ze via Georgia langs de oostkust terug naar New York. Het laatste stuk heeft ze 
veel moeten lopen vanwege de sneeuw. In New York heeft ze nog bij de mensen 
gelogeerd waar ze ook haar fietstocht is begonnen.  
 
Het was een zeer boeiende avond met een dame die op een hele leuke manier haar 
verhalen vertelt.  De voorzitter bedankte haar hartelijk voor de leuke avond en  
overhandigde haar een enveloppe met inhoud ten behoeve van een tehuis in  
Roemenië waar een vriendin van haar werkt. 
 
Na de zomerstop zien we elkaar weer op WOENSDAG 13 SEPTEMBER  
om 19.45 uur in de Boshof. 
 
11 april 2017  
Ria Eding 
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG 
 
Vrijdagmiddag 24 maart jl. hebben alle kinderen van 
Perlei en de groepen 5 t/m 8 van De Weiert  mee  
gedaan aan de Landelijke Opschoondag.  
 
Gewapend met handschoenen, vuilniszakken, prikkers 
en voorzien van een hesje hebben ruim 100 kinderen 
het gebied tussen de Valtherweg en de Exloërweg 
schoon gemaakt. Ongeveer 40 kilo zwerfafval werd op 
deze vrijdagmiddag naar school gebracht en meteen 
opgehaald door de gemeente. 
 
Op naar de landelijke opschoondag in 2018, waarvan 
we hopen dat er dan nauwelijks zwerfafval ligt. 
 
_________________________________________________________________ 
 
RARA WAT IS DIT? 
 
In het vorige nummer lieten we een afbeelding van een voorwerp met de vraag; 
Rara wat is dat? Ook deze keer hebben we weer reacties gekregen waaronder 
die van Janko Kinds. Hij schrijft: “Het voorwerp op de foto, is een hamklem. Om 
een heerlijk groot stuk achterham in te klemmen op een buffet. Zodat je met een 

mooi scherp en dun mes er mooie  
dunne plakjes overheerlijke ham af 
kunt snijden”. Dit is inderdaad het  
goede antwoord. De ham wordt in  
deze klem vast gezet zodat het snijden 
gemakkelijker wordt. Voor het snijden 
op de machine wordt namelijk het been 
(de bilpijp) verwijderd. Daardoor  
ontstaat de ronde vorm van de ham.  
Om, zonder been, toch met de hand 
mooi te kunnen snijden wordt er vaak 
een hamklem gebruikt. 

 
Voor deze rubriek ben ik nog op zoek naar verrassende voorwerpen. Heeft u een 
voorwerp wat niet algemeen bekend is en in deze rubriek geplaatst mag worden, 
mail ons dan naar oesdorp@hotmail.com. 
 
Bert van der Lit 
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DRENTSE WANDEL 4-DAAGSE IN ODOORN.  BENT U ER KLAAR VOOR?      
 
De Drentse Wandel 4-Daagse wordt dit jaar voor de 29

e
 keer gehouden. Jarenlang 

werd er gestart vanuit een grote tent op een weiland aan de Torenweg in Odoorn. 
Dit jaar is de start voor het eerst vanuit gebouw ’t Klankholt aan de Hammeersweg. 
Het weiland dat begrensd wordt door de Torenweg en de Geerskampenweg blijven 
we wel gebruiken als parkeerterrein. 
 
De start is op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag. Er kan gekozen worden voor 
afstanden van 10, 20, 30 en 40 km. Per dag kan er ook tussen de verschillende  
afstanden gewisseld worden.  Zelfs onderweg kan een route worden afgebroken 
voor een kortere afstand doordat de routes in lussen zijn uitgezet. Onderweg is  
voldoende gelegenheid om op een terrasje uit te rusten. Een, twee of drie dagen 
meedoen kan ook. Voor iedereen die alle 4 dagen meeloopt ligt er op zondag 28 
mei een medaille klaar. 
 
Op woensdagavond  24 mei start  de traditionele Kennedymars, een flinke  
wandeling van 80 km. Om 22:00 uur vertrekken deze goed getrainde wandelaars. 
Komt u ze uitzwaaien? 
 
Voor de jeugd van de basisschool is er een eigen 4-daagse. Aan de hand van het 
thema “Zuinig op onze natuur” zijn er onderweg allerlei activiteiten. Een speciaal 
team zorgt voor de begeleiding. Bij terugkomst kunnen de kinderen zich nog  
vermaken op het terrein in hun eigen jeugdhonk. De afstanden voor de jeugd zijn 5 
of 10 km. Na 4 dagen wandelen is er ook voor hen een mooie medaille. Lijkt 4  
dagen wandelen te veel? Probeer dan eerst één, twee of drie dagen mee te doen.  
 
Loopt u niet mee, ook dan is het de moeite waard om langs te komen! Iedere dag 
vanaf 13.30 uur is er live muziek in ‘t Klankholt,  voor iedereen. Wie er komen?  
Folkgroup “Wat Anders”, Troubadour Edgar Smit, De Eemslander Shanty’s en The 
Soundmakers.  Schuif gezellig aan  voor koffie met een appelpunt, een biertje,  
limonade, patat of een ijsje. Het is er! 
 
Inschrijven kan iedere dag  bij de inschrijftafel in ‘t Klankholt. Voor meer informatie 
kijk op www.dw4d.nl en op onze facebookpagina “DW4D Odoorn”. Of stel uw vraag 
via email info@dw4d.nl of telefoon: 0591-512345. 
 
Wij zijn er helemaal klaar voor. U ook? 
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SEPTEMBER 2017 

Wij hebben de agenda van het weekend van de Oringer Jaarmarkt alweer gevuld. 
U ook? 
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Op zaterdag 6 mei gaat zwembad De Leewal weer open. Daarom enige informatie 

omtrent het aanmelden van zwemlessen en abonnementen. 

Het aanmelden voor de zwemlessen is mogelijk van woensdag 3 mei t/m woensdag 

10 mei 2017. Daarna kan aanmelden ook nog wel, alleen is er dan geen  

voorverkoop korting meer. 

Woensdag 3 mei, Donderdag 4 mei en vrijdag 5 mei kunt u terecht van 09.00-16.00 

uur en zaterdag 6 mei t/m woensdag 10 mei tijdens de openingstijden. 

 
Prijzen:                                                                                                                                                       
gezinsabonnement tijdens de voorverkoop € 88,00, daarna € 105,00                                                                    
leskaart ABC        € 100,00                                                                                                                                                                                   
leskaart B+C         € 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
doelgroepenkaart € 50,00                                                                                                                                                                 
( overige prijzen kunt u vinden op de site www.zwembadendrenthe.nl )                                      
VOORKEUR PINNEN                                                                                                                                                          
Het Jeugd Sportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die om 

financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.                                                                                                    

Hier valt ook de zwemles onder en les voor het reddingszwemmen. 

Degene die e.e.a. via het sportfonds regelen of willen regelen raden wij aan om dit 

vroegtijdig te doen. Dit kan o.a. bij het sociaalteam De Hondsrug.                                                                                                        

Ook bellen is mogelijk: tel. 0800-2009 

http://www.zwembadendrenthe.nl/
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OP FIETSE OVER DE HONDSRUG LANGS BAKKER JOOST  
 
Vorig zomer werd het team van Bakker Joost verrast door het spontane bezoek van 
een redactielid van het magazine van de ANWB: de Kampioen. Zij maakte een rit 
over de Hondsrug op zoek naar de mooiste, bijzonderste en lekkerste plekjes.  
Samen met de fotograaf lunchte ze op het zonnige terras en werden overtuigd. De 
fotograaf maakte mooie foto's en deze zijn terug te zien in het artikel 'Op Fietse over 
de Hondsrug' in het April nummer 2017.  
 
De Kampioenlezer krijgt als tip mee om in een van de twee filialen (Odoorn &  
Emmen) een Drents Turfje bij de koffie te nemen: "Een passende ode aan dit  
Drentse erfgoed". 
___________________________________________________________________ 
 
HERDENKING ODOORN 
In Odoorn wordt een stille tocht gehouden ter herdenking van de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog. De stoet vertrekt om 19.30 uur vanaf de aula aan de  
Schaapstreek in Odoorn. 
 
Route: achterlangs naar de begraafplaats waar bij de graven van Johannes  
Schoenmaker en Albertus Zefat bloemen gelegd kunnen worden. Daarna de  
Borgerderweg oversteken, vervolgens via de Andries Diepenbrugweg naar het  
monument op De Boshof. 
 
Bij het monument zal de heer K. Drijfholt de aanwezigen informeren over het verdere 
verloop van het programma. 
 
Om acht uur wordt Taptoe ten gehore gebracht, daarna wordt er 2 minuten stilte in 
acht genomen. 
 
Na de herdenkingsplechtigheid bij het monument wordt er namens het  
gemeentebestuur door wethouder F. Alberts en raadslid mevrouw J. Hofsteenge  
gezamenlijk een krans gelegd. Vervolgens leggen bestuursleden van de Vereniging 
voor Dorpsbelangen Odoorn bloemen. Hierna kunnen alle andere aanwezigen  
bloemen leggen. 
 
Om 20.15 uur is er een korte bijeenkomst in de Nederlands Hervormde kerk, waar 
mevrouw Van der Bunt een herdenkingswoord zal uitspreken. 
 
De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. 
 
DORPSBELANGEN ODOORN 
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 BIJ DE EENDJES  
 
Het voelde als thuiskomen, terug verhuizen naar Drenthe, want zowel René als ik zijn 
opgegroeid in deze omgeving. René in Emmen, maar mijn ouderlijk huis stond eerst in 
Klijndijk, en later in Valthe. Ik zelf heb dus het grootste deel van mijn jeugd hier  
doorgebracht; elke dag lopend of fietsend met mijn oudere broer of zus naar school -’t 
Schienvat, zoals u weet bestaat deze inmiddels niet meerwaar ik in een klas zat met 
welgeteld 7 andere kinderen en we het lokaal deelden met twee andere jaargangen en 
1 lieve juf Jantje, en later meester Eltjo. Laatstgenoemde heeft deze wereld ook al 
weer vele jaren geleden verlaten.  
 
De wereld was groot genoeg, het hele dorp was onze speeltuin, en de dapperen onder 
ons bouwden hutten in de bossen achter het akkerland tussen Klijndijk en Odoorn.  
Zomers brachten we door in het zwembad- toen nog niet met fancy glijbaan en  
speeltoestellen, maar met een “pierebadje” waar ons jongste zusje in moest, een  
polobad , en het “grote bad” mét hoge duikplank, jawel. Ik heb vele jaren de zinnen “ 
laat niet als dank …” in mijn hoofd opgesomd wanneer we ergens waren en er moest 
opgeruimd worden; de badmeester trok er altijd een prachtig strenge gezicht bij  
wanneer hij zijn laatste ronde deed aan het einde van de dag. Voor mij heeft het altijd 
de klank gehad van zorg dragen voor waar je bent, je bent zelf verantwoordelijk voor je 
leefomgeving.  

 
Toen we in de eerste dagen begonnen met het bewoonbaar  
maken van de bovenverdieping voor de duur van de verbouwing 
was het vooral een kwestie van jaren leegstand onder ogen  
komen, want het huis zelf was verouderd maar netjes  
onderhouden. Met een aantal familieleden waren we vol goede 
moed het tapijt aan bromvliegen aan het opvegen, spinnen  
werden verjaagd, en kletsnat behang werd van de muren  
getrokken- mijn zwager Rob, bij u ook bekend als de  
postbode- had in een mum van tijd de benedenverdieping gevuld 
met een muf ruikende, plakkende papiermassa. En terwijl ik  
water hoorde druppen door een van de gaten in het rieten dak 
dacht ik even weer aan die bordjes in het zwembad, en hoe  
sommige dingen uit je jeugd later op een verassende manier je 
blijken te hebben gevormd.  
 

Een aantal weken later heeft de schoorsteenveger een pracht van een vogelnest uit de 
schoorsteen gehaald; hij kwam uiteindelijk tot boven onze knieën. Dus zo zijn we  
begonnen, tussen de diverse “bewoners” binnen en buiten; thuiskomen is ook een 
kwestie van ruimte innemen denk ik dan maar. Opruimen, schoonmaken, overnieuw 
beginnen. Met de zon in je gezicht en een rijmpje in je hoofd.  
 
Kirsten  
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IJSHEILIGEN 
 
IJsheiligen, de meesten zullen er wel eens van gehoord hebben maar waar komt het 
nou echt vandaan. 
 
De naam IJsheiligen is afkomstig van 5 Katholieke heiligen, waarvan de naamdagen 
vallen tussen 11 en 15 mei. Volgens de volksmeetkunde zijn dit de laatste dagen in 
het voorjaar waarop nog nachtvorst kan optreden. 
11 mei Mamertus 
12 mei Pancratius 
13 mei Servatius van Maastricht 
14 mei  Bonifatius van Tarsus 
15 mei Sophia van Rome 
 
Na 15 mei kunt u de eenjarige, kwetsbare, planten buiten zetten en ook buiten laten 
staan. Vorst gevoelige gewassen kunnen geplant en gezaaid worden. En in de tuin 
kunnen de laatste vorst gevoelige planten gesnoeid worden.  
Het geeft altijd het gevoel van, de zomer komt er aan. 
 
Toch is er altijd wel een uitzondering op de regel en zo ook in 2006 waar het in de 
nacht van 2 op 3 juni, in 2008 in de nacht van 23 op 24 juni en al uitschieter 2013 
waar het in de nacht van 25 op 26 juni nog gevroren heeft.  

- In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen 
- Onweer in mei, maakt de boeren blij 
- Mei koel en te nat, brengt koren in het vat. 
- Kan vriezen in mei tot de ijsheilige voorbij zijn. 
- Als is Marmertus oud en grijs, houdt hij van vriezen en van ijs. 
- Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat. 
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LEZEN EN VOORLEZEN (110) 

 

n.a.v. Jacques Vriens, Baron 1898, Houten/Efteling 2015 

Dit boek over vroeger is geschreven ”naar een idee van de Efteling en J.V.“ (p. 6). 
Het verscheen al in 2015, maar ik had het gemist. Graag geef ik alsnog dit  
Verhaal over hoogmoed, hebzucht en liefde, zoals op p. 5 staat, door. 
 

2  VERHAALLIJNEN 

I ) De eerste lijn is die van wat er in het dorp Heikant, in 

Zuid Nederland, niet ver van Antwerpen, gebeurt en  

verandert. Een vreemdeling, die op een wandeling ontdekt 

dat er in de buurt van het dorp goud te vinden is via een 

heksenbult, komt 4 jaar later (in 1897) terug om dat goud te 

gaan zoeken en opgraven. Hij presenteert zich als BARON 

HOOGHMOED, gaat mensen werven en een mijn  

aanleggen met behulp van 2 Duitse deskundigen. Hij zorgt 

voor werkgelegenheid via een beloningsysteem en mooie 

beloften. Op 13/10 /1898  wordt de mijn officieel geopend. 

Tijdens die opening loopt het nog maar net goed af met de  

baron en de jeugdige Jochem Hendriks (13/14 jaar oud) die 

ook een hoofdrol speelt in wat er verteld wordt. Ondanks 

tegenwerking van “witte wieven” profiteert het dorpsleven 

van deze activiteit. 

II) De tweede lijn is die van de verhouding tussen Jochem en zijn vriendinnetje 

Doortje Vermeulen. Zouden ze elkaar vinden? Eerst  gaat het om vriendschap van 

jongs  af aan. Later lijken ze verliefd te zijn maar er komen anderen op hun weg. 

Toch blijkt er een sterk gevoel van verbondenheid te zijn, noem het liefde , die er toe 

leidt dat  ze , na allerlei ervaringen,  samen verder gaan. Ze houden echt van elkaar  

( zie p. 165). Hun levens zijn verweven met alle gebeurtenissen. 

 

INFORMATIEF EN SPANNEND 

Jacques Vriens kan geweldig goed en boeiend vertellen.  Dit verhaal uit een andere 

tijd laat zien hoe technische ontwikkelingen een veranderende rol kunnen spelen in 

de samenleving. Het laat ook zien dat ,als  mensen zich laten leiden door  

eigenbelang, het lang niet zeker is dat alles goed afloopt.  Je moet dan vaak door 

schade en schande  wijs worden. Gelukkig heb je ook de kracht van de liefde die 

sterker is dan je denkt. Door deze dingen is dit oude verhaal nog actueel.  

Ik zou het lezen als ik jou was. 

                                                                                                  Berend Boekman  
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BIBLIOTHEEKNIEUWS april 2017 
  
Dreumesuurtje 
Maandag 8 mei van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun  
ouders of oppas weer van harte welkom op het dreumesuurtje in de bibliotheek.  
Charlotte gaat voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun ouders of 
oppas. De toegang is gratis. 
 
Expositie van Marieka Heijne in Bibliotheek Odoorn 
Marieka Heijne woonachtig in Odoorn schildert sinds jaren en sinds kort beeldhouwt 
ze ook. Haar schilderijen zijn kleurrijk, ze beelden vage vrouwenfiguren en allerlei 
huizen in felle kleuren uit. Ze gebruikt hierbij allerlei ondergronden, waaronder zijde, 
vloeipapier, zand, houtsnippers, muziekbladen en krantenpapier. De expositie van 
haar schilderijen is te zien tijdens de maanden mei en juni in de Bibliotheek Odoorn 
tijdens de openingsuren, zie www.bibliotheekodoorn.nl  
 
Cursus Digisterker: werken met de e-overheid 
Je kunt nu leren hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten, zoals 
van de gemeente, mijn overheid, UWV, Sociale Verzekeringsbank. De cursus  
Digisterker - Werken met de e-overheid helpt je op weg. De overheid doet steeds 
meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk 
zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. En vanaf 2017 gaat alle  
communicatie met de overheid via internet. Door het volgen van deze cursus kom je 
goed beslagen ten ijs. De cursussen worden georganiseerd door Bibliotheek  
Borger-Odoorn. Tijdens vier bijeenkomsten leer je: DigiD aanvragen en gebruiken; 
Zoeken en vinden van overheidsinformatie; Aanvragen van overheidsinformatie;  
Gebruik van overheidsinformatie;'Mijn omgevingen', Regelhulp 
In de gemeente Borger-Odoorn is de cursus gepland in Bibliotheek Nieuw-Buinen op 
woensdagmorgen 26 april, 3, 10, 17 mei van 9.30 - 11.30 uur. 
  
Deelname is gratis. De cursus wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 6  
personen. Je ontvangt een uitgebreid cursusboek waarin je alles rustig kunt nalezen. 
N.B. Voor deze cursus heb je basisvaardigheden op de computer nodig. 
Schrijf je in met het inschrijfformulier op de website van de bibliotheek 
www.bibliotheekodoorn.nl  Je kunt alleen deelnemen als je inwoner bent van ge-
meente Borger-Odoorn. 
Zodra je je hebt  ingeschreven ontvang je per mail een korte ontvangstbevestiging. 
Een week voor aanvang van de cursus ontvang je de uitnodiging voor de cursus. 
 
Sluiting tijdens de Feestdagen 
De Bibliotheek is gesloten op Koningsdag 27 april en op Hemelvaartsdag 25 mei en 
de vrijdag erna 26 mei. 
  
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5 www.bibliotheekodoorn.nl  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

Armenhoes (foto 1 oktober 1961) 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
 
 
 
 
 
 


