30e jaargang no. 3
November 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
Zondag 26 november
Zondag 3 december
Zondag 10 december
Zondag 17 december
Zondag 24 december
Zaterdag 30 december

10.15 uur

Ds. Veldman (Paasbergen)
GEEN DIENST
Menso Rappoldt (Advent III samen
met grote kerk Emmen)
GEEN DIENST
Helene Westerik (Kerstnachtdienst)
Helene Westerik
(Herdenking overledenen 2017)

10.00 uur

22.00 uur
19.30 uur

DORPSAGENDA
Dinsdag 12 december
Zaterdag 16 december
Zondag 17 december

17.00 uur
20.00 uur
18.00 uur

Kerstmarkt, Plein & Boshof
Zangformatie LINK in de kerk Odoorn
Lichtjesavond en herdenkingsboom bij
de aula te Odoorn
Vrouwen van Nu, Kerstavond
Volkszang, Boshof
Oud papier aan de straat

Woensdag 20 december 19.45 uur
Woensdag 27 december 20.00 uur
Zaterdag 30 december
08.00 uur
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VAN DE REDACTIE
De winter is weer begonnen. De wintertijd slaat weer toe. We gaan en komen weer in
het donker naar ons werk. De één heeft er meer last van dan de ander. Ik moet
toegeven dat ik er ook wel last van heb. Maar laten we niet vergeten dat er ook veel
leuke dingen bij komen. De kaarsen gaan weer aan, we kruipen als ware
overwinteraars weer gezamenlijk op de bank. De huispakken, hoe wanstaltig soms
ook, zitten nog steeds lekker. Het geeft ons toch weer een knus gevoel. En wat voor
de één een irritatie is, kan voor de ander een genot zijn. Als ik naar mijn werk rij en
bij de oprit “het Haantje” me tussen de sliert auto’s voeg, zijn er al velen onderweg.
De regendruppels op de voorruit af en toe weggeveegd door mijn ruitenwissers.
In het donker door de druppels op de voorruit heen rijgt zich een sliert van auto’s aan
elkaar. Aan de ene kant van de weg witte lampen en ik bevind me in de rij met de
rode lampen. Ver vooruit kijkend zie ik de sliert lampen als een slang in het Drents
landschap glijden. Ik pak m’n stuur weer vast en trap de koppeling in, mijn
voorganger heeft ook minder haast. Ach ja ik kom een paar minuten later op mijn
werk, maar dat is het wel waard.
Bert van der Lit
__________________________________________________________________
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 20 december
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12.
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 10 december
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.
___________________________________________________________________
BURGERLIJKE STAND
Geboren:
19 oktober, Diede Jante Siebenga, dochter van Jantiena Veldhuis en Pieter
Siebenga, zusje van Tiemen en Giel.
31 oktober, Ravi en Liva Baas, zoon en dochter van Selina en Erwin Baas, broertje
en zusje van Sera en Yuri.
November (datum onbekend), Emma Trip, dochter van Minke Provence en Hendrik
Jan Trip.
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
Krantenwijk
De koopkracht van junior 1 holt danig achteruit. De wekelijkse toelage die hij van zijn
ouders ontvangt blijkt niet aan te sluiten bij zijn koopbehoefte en hij acht de tijd dan ook
rijp voor een baantje. Samen met vriend S. heeft hij besloten folders te gaan bezorgen.
In verband met mijn toegeeflijke karakter ben ik de aangewezen persoon om hier
toestemming voor te verlenen. Helaas voor hem geef ik niet toe. Zijn agenda is iedere
dag gevuld en ik vertel hem dat ik geen ruimte zie voor een extra activiteit. Als hij mij
langdurig op andere gedachten probeert te brengen kies ik voor de makkelijkste weg,
ik verwijs hem naar zijn standvastige vader. Tot mijn verbijstering geeft wederhelft
direct toe, wel met de toevoeging “Als ik er maar geen last van heb”. 1 Verdwijnt en we
horen er niets meer van.
Totdat vriend S. twee weken later voor de deur staat met de mededeling dat de
kranten op dinsdag geleverd worden en uiterlijk op woensdag gevouwen en bezorgd
moeten worden. Helaas zijn zowel de dinsdag als de woensdag van 1 tot laat in de
avond gevuld met school, voetbalactiviteiten en huiswerk dus wederhelft en ik zien ons
genoodzaakt te assisteren.
Dus ondanks dat ik het er niet mee eens was
en wederhelft “er geen last van wilde hebben”
hebben wij nu een krantenwijk.
Mocht u ’s avonds laat iets horen klepperen
naast uw huis, excuus, grote kans dat wij dat
zijn.

Bianca
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SINTERKLAAS BERICHT, INTOCHT
Ouders kinderen opgelet,
25 November
Groots Sinterklaas pret
Sinterklaas is weer in het land
Met zijn pieten, koets en paard
Komt Sinterklaas in Odoorn
Met zijn lange witte baard
Met veel muziek en bombarie
Wordt de Sint binnengehaald
Door de ODO pieten fanfarie
Kinderen zingen en juichen aan de kant
Daarna met zijn allen naar het Boshof restaurant
Daar leest de Sint uit zijn grote boek.....
Dus kom niet te laat voor dit hoog bezoek!
INFO:
De Pietenband vertekt om 9.45 vanaf de Snoepert richting de Boshof
Daar komt de Sint aan om 10.00 uur.
Zorg dat U op tijd met de kinderen aanwezig bent.

Veel gezelligheid gewenst namens de vrijwilligers en de Ondernemersvereniging
Odoorn
_____________________________________________________________________
SINTERKLAAS EN PAKJESAVOND
Dinsdag 5 december Sinterklaas avond Sint heeft de
ondernemers uit Odoorn laten weten, Dat het 5 december
weer een dag wordt om nooit te vergeten. De traditie zet
zich voort, hij brengt ons weer een bezoek aan huis.
Breng de cadeautjes vanaf 11.00 zaterdag 2 of zondag 3 december in de Boshof kluis.
(Let op!!! Maandag en dinsdag gesloten)
Geachte hulppieten wilt U zorgen voor pakjes niet te
groot, niet te zwaar en niet te veel anders bestaat het
gevaar dat Sint het niet gaat redden dit jaar!
4

Dus alstublieft duidelijk Uw naam en adres vermelden,
dan gaat het goed. En komen de pakjes bij U aan de deur zoals het moet!
Sint bestijgt zijn paard om 17.00 uur te beginnen aan de Hoofdstraat Zuid
Via Borgerderweg, Liniekampen, Exloërweg, De Goorns, Bloemenbuurt met de buit
Nijkampenweg, Lawkowskilaan, Oude Kampenweg, Boshoflaan, wat een pech
Eekhoflaan, Valtherweg, Langhieten 1en 2 Oosterveld en oud Odoorn snel weg!
Namens alle ondernemers in Odoorn wensen wij U een heerlijk avondje met
gezelligheid
_____________________________________________________________________
KEN UW DORP
12 december is het zo ver. De kerstmarkt in Odoorn en al weer voor de 26ste keer.

Ook de redactie van Oes Dörp is wederom present met het leuke fotospel
'Ken uw dorp'. U komt toch ook kijken en een gokje wagen? Er zijn mooie prijzen te
winnen die ter beschikking worden gesteld door Karin Koudenburg,
de slagersafdeling van Coop Schippers en Dio drogist Elly.
Tot ziens op de kerstmarkt.
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SINT MAARTEN 2017
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BESTE DORPSGENOTEN

Om goed zicht te krijgen op wat er in ons dorp speelt en wat we samen kunnen doen
om de leefbaarheid op peil te houden heeft het bestuur van Dorpsbelangen Odoorn
besloten om een dorpsbelevingsonderzoek uit te voeren.
Met het dorpsbelevingsonderzoek willen we alle huishoudens in ons dorp de kans
bieden om hun beleving over alle aspecten van het dorp te delen. Het onderzoek wordt
van eind november tot eind januari uitgevoerd door de BOKD (Vereniging van
Drentse dorpen en Dorpshuizen) en de Hogeschool Van Hall Larenstein uit
Leeuwarden.
Een groep studenten van Toegepaste Aardrijkskunde gaat met een dorpswerkgroep
eind november een vragenlijst opstellen, die tussen 7 en 9 december huis-aan-huis
verspreid gaat worden. Wilt u uw mening over de leefbaarheid in het dorp delen,
reserveer dan alvast wat tijd om de vragenlijst in te vullen!
De studenten komen de ingevulde vragenlijsten ook weer ophalen, of u kunt de
vragenlijst weer inleveren bij Dorpsbelangen Odoorn : Nijkampenweg 3b of Rusken 10
te Odoorn
Eind januari komen de studenten weer terug naar ons dorp om de resultaten van het
onderzoek met alle bewoners te delen, de exacte tijd en plaats wordt nog bekend
gemaakt.
De werkgroep en het bestuur van Dorpsbelangen gaan vervolgens met de BOKD aan
de slag om de uitkomsten van het onderzoek uit te werken in een dorpsplan.
Dit plan wordt uiteraard ook met u gedeeld.
Het dorpsbelevingsonderzoek wordt dit jaar in zes (groepen) dorpen uitgevoerd,
te weten: Valthe, Odoorn, Buinerveen/Nieuw Buinen west, Odoornerveen,
Drouwenermond/Drouwenerveen in de gemeente Borger-Odoorn en Gasselte in de
gemeente Aa en Hunze.
De realisatie van de dorpsbelevingsonderzoeken en de daarop volgende
dorpsplannen wordt mede mogelijk gemaakt door de betrokken gemeenten.
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KERSTBOMEN BESTELLEN
De kerstbomen voor de straten/buurten kunnen weer besteld
worden. De kerstmarkt wordt dit jaar gehouden op dinsdag
12 december. De bestelde bomen (plus evt. het snoer) worden
voor zaterdag 9 december in de straat/buurt afgeleverd.
Op zaterdag 30 december kunnen de bomen tussen
11.00 en 12.00 uur weer worden ingeleverd op het terrein
van De Fabriek in Odoorn. Het is niet de bedoeling dat de
bomen vóór die tijd voor het hek worden neergelegd.
Wij vragen dit jaar een bijdrage van € 12,50 per boom. Het bedrag kun je van te
voren overmaken op rekening NL22 RABO 0348003455 van Dorpsbelangen Odoorn
met vermelding van de buurt.
Vermeld bij je bestelling het volgende:
· Kerstboom – wel of geen snoer.
· Adres bij wie het snoer moet worden afgeleverd.
· Plaats waar de boom moet worden afgeleverd.
· Naam, adres en telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de contactpersoon.
De bestelling moet bij ons binnen zijn vóór maandag 4 december.
Bestellen kan per e-mail: dorpsbelangenodoorn@gmail.com
Of bij: Ria Scholte, tel. 513419
Roelie Wierenga, tel. 513000
Zie ook onze website: http://www.dorpsbelangenodoorn.nl
___________________________________________________________________
26e KERSTMARKT 12 DECEMBER 2017
Dinsdag 12 december a.s. organiseert de kerstmarktcommissie voor de 26e keer de
sfeervolle kerstmarkt rondom de mooie kerk in Odoorn. Aan de Boshof en op het
plein.
Van 17.00uur-21.00uur.
Natuurlijk weer m.m..v. KOREN en MUZIEKVERENIGING ODO.
Ook de levende stal is weer aanwezig en natuurlijk de Kerstman.
Veel artikelen worden weer aangeboden. De hapjes en drankjes ontbreken niet.
Kinderen kunnen broodjes bakken. Voor elk wat wils.
Ook de ondernemers van Odoorn presenteren zich weer op deze mooie markt.
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In 2016 hadden we 50 kramen. Graag willen wij nu nog meer. Ook u kunt zich nog
opgeven om op deze gezellige markt te gaan staan. Wel kijken wij of er niet teveel
dezelfde “waren” komen te staan. Dit ter bescherming van de ondernemers die al
jaren op deze markt staan. Maar in overleg kan veel.
Bijvoorbeeld bij overschrijding van de 50 kramen, kunnen wij MEERDERE kramen
met dezelfde artikelen plaatsen.
Voor meer informatie of aanmeldingsformulier kunt u zich bij onderstaande personen
melden.
Trea van Klinken secr. treavanklinken@gmail.com of
Janny Eefting .vz. w.j.eefting@planet.nl/ 0591-513017
Met vriendelijke groet.
Janny Eefting.
___________________________________________________________________
AAN DE TROTSE OUDERS
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RARA WAT IS DIT?
Het voorwerp van vorige keer was een ‘manche à gigot’ oftewel een boutvork.
Gebruikt om de bout beter vast te kunnen houden zonder al te vieze vingers te krijgen.
Hoewel wat het wazig is, zijn de kegelvormige punten, welke in het bot worden geperst
en het daarmee extra stevig vasthouden, wel te herkennen.

Helaas wist niemand ons te vertellen wat het was. Daarom volgt de nieuwe opgave
deze keer direct. We moeten het nu zoeken in de agrarische hoek.
Rara wat is dit? Mocht u weten wat dit is, laat het ons dan horen.
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AED GEINSTALLEERD BIJ BIEB
Vrijdag 10 november werd er een AED in gebruik gesteld bij de bibliotheek aan de
Langhieten in Odoorn. Een mooie aanvulling op het al bestaande pakket. De AED
werd geschonken door de ondernemersvereniging van Odoorn. De kast er omheen is
gerealiseerd door een actie van de Hartstichting in samenwerking met de
Vriendenloterij. Een en ander is geregeld door Harm Weerman, die ook het beheer
doet van de AED's onder de paraplu van Dorpsbelangen. De andere AED's hangen bij
de Paasbergen en de COOP. Deze 2 zijn vrij toegankelijk.
Op de AED bij de bieb zit een slot met code. Hulpverleners die zijn aangemeld
hebben de beschikking over deze code. Bel direct 112 bij een hartstilstand en de
dichtstbijzijnde AED wordt opgehaald door de hulpverlener.
Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een
elektrische schok.
AED Langhieten Odoorn kan buurtbewoners redden
Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in
de buurt te hebben. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen.
Om een AED overal snel ter plaatse te kunnen brengen, is het belangrijk dat er ook
voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn.
Meer AED’s buiten
Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans binnen 6 minuten een AED
worden ingezet. De ambulance doet er vaak langer over om ter plaatste te komen.
Het kan het verschil maken als een AED buiten hangt, zodat hij sneller in de buurt kan
worden gebruikt. Vereniging Dorpsbelangen in Odoorn draagt deze actie van de
Hartstichting een warm hart toe. Dankzij een project samen met de Vriendenloterij
heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkasten in Nederland verspreid.
Vereniging Dorpsbelangen in Odoorn plaatst zijn AED ook in zo’n speciale
Hartstichting-AED-buitenkast. Vanaf heden is deze dus 24 uur per dag beschikbaar
voor de omgeving. De kast is voorzien van een codeslot. Bij alarmering via 112 krijgen
de opgeroepen hulpverleners deze code tegelijk met de oproep.
Het verschil maken
Vereniging Dorpsbelangen Odoorn hoopt dat het gebruik van de AED niet nodig zal
zijn, maar vindt het geruststellend dat zowel de buurtbewoners als de bezoekers van
de wijk zo snel mogelijk geholpen kunnen worden bij een hartstilstand. Met deze stap
hoopt Vereniging Dorpsbelangen Odoorn meer AED eigenaren enthousiast te maken
om ook hun AED beschikbaar te stellen voor de buurt.
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LOCATIE AED
Op de voorgevel van de Bibliotheek, Langhieten 5.
Leer reanimeren
Iedereen die wil leren reanimeren, kan zich
aanmelden voor een cursus in de buurt via
www.hartstichting.nl/reanimatiecursus.
Voor meer informatie, aanmelding en/of een
demonstratie kunt u contact opnemen met
Dorpsbelangen Odoorn, Harm Weerman
0591-512234 hammeer@hetnet.nl

Namens de ondernemersvereniging Odoorn
draagt Andrea Hidding de AED over aan Roelie
Wierenga, vertegenwoordiger van Dorpsbelangen.
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PODIUM ODOORN: OPTREDEN LINK!
In 2016 stond LINK! al een keer op het podium van de
Oringer kerk. Dit jaar op 16 december zijn ze terug en
brengt de zangformatie een sfeervol (kerst-)optreden.
LINK! is een moderne semiprofessionele zangformatie
bestaande uit 11 zangers en zangeressen, onder
leiding van Tekke Withaar.
Deze enthousiaste groep zingt muziek uit allerlei genres. Van pop-, theater- en
wereldmuziek tot klassiek, filmmuziek en luisterliedjes.

Kaarten á 12,50 zijn op de avond zelf bij de deur van de kerk te koop.
In de voorverkoop zijn de kaarten €10,- en verkrijgbaar bij Drogisterij Sima
(Exloërweg 9a Odoorn).
We hopen u te zien op 16 december om 20:00 uur in Odoorn!
Vanwege het stoppen van een van de tenoren uit de groep is LINK! met spoed op
zoek naar een enthousiaste (lead) tenor.
Meer informatie hierover en over zangformatie LINK! is te vinden op de
website: www.zangformatielink.nl.
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LICHTJESAVOND EN HERDENKINGSBOOM BIJ DE AULA TE ODOORN
Tijdens de korte, donkere dagen van het jaar is het voor nabestaanden lastig om de
laatste rustplaats van een overleden dierbare te bezoeken. Maar juist in deze
maanden hebben nabestaanden vaak behoefte om troost te zoeken en hun
dierbaren te herinneren.
Op zondag 17 december van 18.00 uur tot 19.30 uur organiseert
Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken weer een Lichtjesavond om dierbaren te
herdenken. U bent van harte uitgenodigd bij de Aula aan de Schaapstreek 2 te
Odoorn.
De route vanaf de Aula naar de begraafplaats en de begraafplaats zelf zal sfeervol
worden verlicht met vuurkorven, lichtjes en kaarsen. Nabestaanden krijgen per groep
een stormlampje mee en kunnen een lichtje branden op het kerkhof. In de Aula van
de uitvaartvereniging wordt U een kopje koffie of chocolademelk aangeboden.
Marchinus Elting leest hier enkele gedichten uit eigen werk voor.
Ook kan een herinnering worden opgehangen in de herdenkingsboom bij de Aula.
Op 15 december wordt de herdenkingsboom geplaatst. De herdenkingsboom blijft
staan tot de tweede week van januari.
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“KINDER CARBIDSCHIETEN”
Beste Oringers, de dagen worden
korter en de nachten koud en guur.
Dit brengt ons dichter bij de laatste dag
van het jaar, gezellig met elkaar rond
het vuur. Deze dag zal door een
hechte groep Oringers weer
traditiegetrouw gebruikt worden om het
oude jaar uit te luiden met doffe
knallen en veel gezelligheid!
Wat ooit begon als een groep jonge
Oringers die het leuk vond om het
oude jaar met elkaar uit te knallen, is
anno 2017 uitgegroeid tot een heus spektakel.
Waar wij velen van jullie al hebben mogen begroeten.
Om ook de jongste Oringers kennis te laten maken met deze traditie, introduceren
wij dit jaar het “Kinder Carbidschieten”! Op een leuke en veilige manier willen wij de
kinderen van groep 6,7 en 8 van de basisschool kennis laten maken met het
carbidschieten.
In samenwerking met Stichting Carbidschieten Drenthe verzorgen wij een oudejaars
ochtend die in het teken staat van het leren carbidschieten. Door middel van een
verfblikje en een blokje carbid proberen we de kinderen stapsgewijs te leren hoe
carbidschieten werkt. Hoe gaaf is dat?!

Lijkt het jou leuk om mee te doen kijk dan in het decembernummer van “Oes Dörp”,
op de Facebookpagina van Team Odoorn of op de website www.odoorn.eu.
Bent u ondernemer en kunt u iets voor ons betekenen? Stuur dan een email naar
info@odoorn.eu.
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KINDEROPVANG PERLEI IN ACTIE!
De herfstvakantie
Ook bij kinderopvang Perlei hebben we herfstvakantie gehad. Het is
altijd erg gezellig in de vakanties want dan komen de BSO kinderen ook de hele dag
spelen. Dit is voor de ons de kans om extra leuke activiteiten te gaan ondernemen.
Zo zijn we met de BSO-kids naar Emmen geweest, hier hadden ze de Hippo fun en
speeldagen. Héél veel springkussens waar de kinderen wel raad mee wisten. Verder
zijn we in de vakantie naar de speeltuinen in Odoorn geweest, altijd leuk.
Griezel sponsorloop voor KiKa
Wij als kinderopvang Perlei zetten ons in voor het goede
doel: KiKa, kinderen kankervrij. We vinden het erg belangrijk
dat kinderen leren dat het goed is om iets te doen voor
andere kinderen die het moeilijk hebben. Daarom hebben wij
een sponsorloop georganiseerd om geld op te halen voor
KiKa. Omdat ons thema ‘griezelen’ is, hebben we er een
griezelsponsorloop van gemaakt. De kinderen verkleedden
zich en de aankleding was ook erg griezelig. Het was een
groot succes! Wij willen graag onze sponsoren nog even
bedanken: BOSHOF, een ketel tomatensoep. BAKKER
JOOST, vijf stokbroden. COOP, kruidenboter en cake.
Lampion
Op het kinderdagverblijf hebben de kinderen een mooie lampion
gemaakt, zodat ze vrolijk langs de deuren konden gaan om hun
liedjes te zingen. Ook hebben we lampion gelopen samen met de
peuterspeelzaal bij groep 1 en 2. En zijn we met de kinderen naar
de Paasbergen (de opa’s en oma’s) geweest om onze liedjes te
zingen.
Sinterklaas / kerst / oud en
nieuw
Het is al bijna weer zover, de feestdagen
komen er weer aan! Wat een gezelligheid. Wij
gaan er ook een feestje van maken, zowel op
de BSO als op het KDV. We gaan gezellige
middagen plannen voor Sinterklaas. En in de
kerstvakantie staat ook alweer van alles op de
planning.
Let op, tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten, de dag na nieuwjaarsdag
kunnen de kinderen weer komen spelen.
Groetjes kinderopvang Perlei (Odoorn, de Goorns 28, tel: 0599-637332)
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VERSLAG BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU, WOENSDAG 8 NOVEMBER
Op deze avond van Vrouwen van Nu was uitgenodigd de heer
Zeegers, regiovoorlichter van de Nederlandse Vereniging voor
Lymepatienten. Hij vertelde ons alles over de ziekte van Lyme;
helaas maakt hij het van dichtbij mee daar zijn vrouw al heel lang
Lymepatient is.
Rond de ziekte van Lyme bestaat nog altijd heel veel onduidelijkheid, ondanks het
feit dat het steeds vaker voorkomt, zeker in onze regio. De oorzaak hiervan is
hoogstwaarschijnlijk de verandering in het natuurbeleid van de laatste jaren.
(natuurstroken langs akkers en bermen). Hierdoor zijn er meer muizen, die de teken
verspreiden.
De ziekte van Lyme is een ‘klinische diagnose’. Dat wil zeggen dat de diagnose op
basis van een combinatie van de ziekteverschijnselen, het verhaal van de patiënt,
de testen en ander aanvullend onderzoek moet worden gesteld. Testuitslagen alleen
kunnen dus niet gebruikt worden om de ziekte met zekerheid vast te stellen of uit te
sluiten. Het ziektebeeld kan soms lijken op Epilepsie, MS, ALS, Chronisch
Vermoeidheids Syndroom, Fibromyalgie en Alzheimer Dementie. Dit zijn symptomen
en ziektebeelden die relatief veel voorkomen en dat maakt het voor artsen soms
moeilijk andere ziekten uit te sluiten en de diagnose Lymeborreliose met voldoende
zekerheid te stellen. In latere stadia van de ziekte is de diagnose vaak niet meer met
absolute zekerheid te stellen en spreken we van een waarschijnlijke of mogelijke
diagnose. De arts moet dan een afweging maken of er voldoende gronden zijn om
(verder) te behandelen. Dit alles maakt het erg moeilijk voor zowel arts als patiënt.
De belangrijkste conclusie van het verhaal van de heer Zeegers is:
Voorkomen is beter dan genezen!!
Dus goed opletten als je in de natuur of tuin bent geweest, vooral ook bij kinderen.
Zo snel mogelijk de teken verwijderen met een geschikt tekenpincet of tekenkaart
(verkrijgbaar bij de Lymevereniging of apotheek). En als je het niet vertrouwt altijd
naar de huisarts en vragen om antibiotica. Dit voorkomt de verdere verspreiding van
de bacterie. Natuurlijk zijn lang niet alle teken besmet, feit is wel dat het steeds vaker
voorkomt!
Afgaande op de vele vragen die werden gesteld is het een onderwerp die velen van
ons bezighoudt en ons ook allen kan treffen! Het voert hier te ver om dieper in te
gaan op het onderwerp, daar alle informatie uitgebreid is te vinden op de site van de
Lymevereniging (www.lymevereniging.nl)
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Aan het eind van de avond wachtte de heer Zeegers nog een grote verrassing:
hij kreeg namens de Vrouwen van Nu afd. Odoorn uit handen van de voorzitster een
cheque ter waarde van 1000 euro uitgereikt. Dit was de opbrengst van het
breiproject. Hij was er erg blij mee en hopelijk draagt deze gift bij aan een oplossing
voor deze vervelende ziekte, die ons allen kan treffen.
De voorzitster wenste een ieder wel thuis en hoopt zoveel mogelijk leden te
verwelkomen op de volgende bijeenkomst die zal zijn op woensdag 20 december.
Deze avond zal staan in het teken van Midwinter, met een vleugje Kerst!
Tettie Drijfholt.
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30 JAAR OES DORP, de jonge reporter
Ook nu weer kunnen we met trots een mooie ervaring
aan u laten lezen. Een ervaring van Rêve die heel leuk
en beeldend beschrijft hoe hier in Odoorn de
wandelvierdaagse beleeft wordt.
Drentse Jeugdwandel vierdaagse 2017.
Al 19 jaar wordt met hemelvaart de jeugdwandel
vierdaagse georganiseerd. Ik heb vorig jaar voor de
zevende keer meegelopen samen met een wat andere
meiden uit de klas. Groep 1 tot en met 4 loopt iedere dag
5 kilometer en groep 5 tot en met 8 loopt de 10 kilometer.
Dit jaar hadden ze iets nieuws bedacht, we moesten een
app downloaden waarop we de route konden vinden.
Alleen de laatste dag was de route anders uitgestippeld, namelijk: we moesten de
weg vinden aan de hand van foto's die ik in mijn mail had ontvangen. Ik vond dit
eerst moeilijk, maar na een tijdje ging het steeds beter. Iedere dag deden we
spelletjes. Dit jaar was het thema: duurzaamheid.
Op donderdag deden we dan ook een spelletje waarbij je zo snel mogelijk afval
moest scheiden. Aan het einde van de donderdag mochten we het laatste stukje
meerijden in elektrische karretjes.
Vrijdag zijn we met de bolderwagen naar Poolshoogte gegaan. Daar deden we een
spel waarbij je zoveel mogelijk water naar een emmer moest brengen met gekke
dingen zoals een ballon, een pizzadoos, een zeef enz. Best lastig.
Zaterdag was het heel erg warm. We hebben broodjes gebakken boven een vuurtje
#heeeeet!!! en daarna had de scouting voor ons een leuke baan gemaakt op de
Boshof. Eerst moet je lopen over een liggende trap, daarna over een gespannen
touw en als laatste mochten we tokkelen, met een katrol van een platform in de
boom langs een touw naar beneden. Mocht van mij wel wat sneller gaan.
De laatste dag ging dus met foto's. Op het laatst kwamen we aan bij
school waar we een windmolentje kregen en een ijsje. Daarna liepen
we achter de fanfare naar school. Dat is altijd heel vrolijk.
Ik heb bloemen gekregen van mijn Beppe (oma).
En ik heb nog een bos bloemen van snoep gekregen van mijn ouders.
En dat waren mijn vier dagen 10 kilometer wandelen.
Rêve
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BESTE OUD-VRIJWILLIGER EN TOEKOMSTIGE VRIJWILLIGER
Op dinsdag 17 oktober is er een informatieavond geweest in de
Paasbergen in Odoorn, waarin is besproken hoe het
Zonnebloemwerk in de gemeente Borger/Odoorn vorm kan
worden gegeven. Aan dit overleg hebben vertegenwoordigers
van de afdeling Borger, Valthermond, 2e Exloermond en de
regio Emmen deelgenomen.
Aanleiding hiervoor is het besluit geweest van het
afdelingsbestuur van de afdeling Odoorn om te stoppen. Deze hebben dit twee jaar
geleden al aan gegeven. Ook de vrijwilligers wilden stoppen op één na.
Er is op de informatieavond onder meer gepraat over hoe nu verder in welke vorm.
Er is een aantal opties besproken en aan de hand daarvan is een aantal
afspraken gemaakt die ik graag met U wil delen.
Zonnebloemactiviteiten worden in de hele gemeente Borger-Odoorn verspreid onder
de gasten van de Zonnebloem. Streven is om op 1 januari 2019 een afdeling
Borger-Odoorn te realiseren in de media en online zullen gasten en vrijwilligers
worden geworven. Odoorn, Klijndijk en Valthe hebben prioriteit.
Gastenlijst van de afdeling Odoorn wordt opgeschoond en de gasten krijgen
activiteitenoverzicht 2018 aangeboden.
De afdeling Valthermond gaat in 2018 op in de afdeling Borger, een bestuurslid
neemt zitting in het bestuur van Borger. In 2018 worden vacatures voor het nieuwe
bestuur opgesteld, voorkeur voor 1 bestuurslid uit elke werkgroep/afdeling;
paraplubestuur.
Zoals u kunt lezen willen we voor alle Zonnebloem gasten in de gemeente
Borger-Odoorn Zonnebloem activiteiten mogelijk maken, maar daar hebben we wel
vrijwilligers voor nodig! Bij deze nogmaals de vraag aan u om te overwegen om
vrijwilliger te worden bij de Zonnebloem.
Elk dorp met 1 of meerdere vrijwilligers helpt om gemeente breed activiteiten
aan te kunnen blijven bieden. Dat willen we realiseren door per dorp een werkgroep
in te richten, die dicht bij de gasten staat. Naast een bepaalde vrijheid bied dit ook de
mogelijkheid om als werkgroep activiteiten te bedenken en organiseren, uiteraard
volgens wens van de gast.
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SINTERKLAAS ZIT ZONDER GELD
Voordat de Sint naar Nederland komt moet hij al van
alles regelen. Op een dag in Spanje zei Sinterklaas
tegen zijn Pieten: "Ik moet nog zó veel cadeautjes
kopen, eigenlijk te veel om op te noemen. En de
suikerharten zijn ook op. Straks ga ik naar boven en
dan maak ik een lijst waar alles op staat. " Toen ging
de Sint naar zijn kamer en maakte een lange lijst waar
alles op stond: de taaipoppen en het marsepein en alle
jongetjes die een voetbal wilden. Een wit konijn voor
Hermien uit Elst en voor haar broertje een mondharmonica. Toen hij
'mondharmonica' opschreef, hoorde Sinterklaas muziek. "Ik denk natuurlijk dat ik
muziek hoor," zei hij tegen zichzelf, maar toen hij dat gezegd had, ging de muziek
toch gewoon door.
Sinterklaas legde zijn pen neer. Dat kon helemaal niet! Hij hoorde een
Sinterklaaslied! En in Spanje hoor je nooit Sinterklaasliederen! Die hoor je alleen in
Nederland want daar viert Sinterklaas altijd zijn verjaardag. Toch hoorde je 'Zie de
maan schijnt door de bomen' heel in de verte, en er waren trommels bij en fluiten.
Hoe kon dat nou? "Ik ga het aan de Pieten vragen," dacht Sinterklaas. Maar
beneden in het paleis was het leeg en stil. En alle deuren stonden open.
Sinterklaas liep de tuin in. Nu klonk het zingen veel dichterbij. En er was nog een
geluid: rik...tikkerik...tik. Alsof iemand iets heen en weer schudde in een blikken
trommel. Wat was er toch aan de hand?
De Sint sloeg de weg naar het dorp in. Op de markt stond een muziektent, daar
ging hij op af. Ineens hield het zingen op, er werd iets geroepen. En daar was dat
gekke geluid weer: rik...tikketik...rik. Sinterklaas bleef staan, hij herkende die stem!
Die was van Peseto, de Geldpiet van het paleis. Daar liep hij. Hij droeg iets in zijn
hand. Het rammelde... het was een geldbus! Sinterklaas kon zijn ogen niet
geloven: Peseto met een echte geldbus. Hij rammelde ermee onder de neuzen
van de mensen. "Het geld van Sinterklaas is op!" riep hij, "geef allemaal met gulle
hand! Sinterklaas heeft geen geld meer om cadeautjes te kopen!" O, kinderen,
Sinterklaas wist niet wat hij hoorde! "Peseto!" riep hij, "Peseto, wat is dit allemaal?"
Sinterklaas liep naar hem toe, zo hard als hij kon. Maar de mensen riepen: "Ssst,"
en sommigen keken zelfs kwaad.
Sinterklaas moest stil zijn. Ze wezen naar iets in de verte. En toen zag hij het pas:
de muziektent! De Pieten in de muziektent. Ze zongen! "Sinterklaas is jarig..." En
ze hadden hun zondagse mutsen op!Sinterklaas pakte Peseto bij zijn jas "Wat
heeft dit allemaal te betekenen?" riep hij. Hij liet de geldbus zakken.
"Maar Sinterklaas, u zei toch vanmorgen: 'Ik moet nog zo veel cadeautjes kopen.'
En dat de suikerharten op waren, dat zei u ook. Toen werd ik bang. Ik dacht, we
hebben vast niet genoeg geld. "Niet genoeg geld?"
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Sinterklaas schudde hem door elkaar, alsof hij zelf een geldbus was. "Maar Peseto,
je weet toch wel: Hoeveel oren heeft een haas? Twee! Precies genoeg.
Hoeveel voeten heeft een poes? Vier! Net wat hij nodig heeft. Hoeveel geld heeft
Sinterklaas? Meer dan voldoende. Altijd!" Peseto zuchtte. "Dat is waar ook. Ik was
het helemaal vergeten. O, ik schaam me, Sinterklaas." "Ik ook," zei Sinterklaas.
"Kijk eens naar al die mensen." Maar al die mensen hadden het heel gezellig.
Ze wiegden heen en weer en vonden 'Sinterklaas is jarig' een mooi lied. Ze wilden
meezingen, maar dat konden ze niet want ze kenden geen Sinterklaasliederen.
Peseto liep gauw naar de muziektent. Hij ging voor de mensen staan. "Sinterklaas
is in de winter jarig," zei hij. "Dit is het verkeerde lied." Toen zongen de Pieten:
"Dag Sinterklaasje..." En wuiven konden de mensen natuurlijk wel, "da-ag, da-ag,"
en de Pieten ook. Zo ging de Sint samen met de Pieten terug naar het grote
Pietenhuis. En de geldbus? Die hebben ze weggeven aan een jongetje dat wel jarig
was. Hij kocht er toverballen van. Voor alle mensen die daar waren ééntje.
En zo had Peseto zijn lesje geleerd en hielp hij de Sint met het volladen van de
pakjesboot klaar om naar Nederland te gaan voor het grote Sinterklaasfeest.
Bert van der Lit
__________________________________________________________________
KNIEPERTJES & SPEKDIKKEN
Na het grote succes van vorig jaar gaan de ouderen van Huize
Odoorn ook dit jaar weer kniepertjes en spekdikken bakken.
De lekkernij wordt volgens grootmoeders recept in week 50
(11 december t/m 15 december) gebakken.
Omdat sommige mensen slecht ter been zijn of niet de mogelijkheid hebben om uit
huis te gaan komen wij het graag langs brengen met een ‘warme kerstgroet’
(in Odoorn).
Tevens is het ook mogelijk om de kniepertjes en spekdikken af te halen aan de
Hoofdstraat 40 te Odoorn op 18, 19 en 20 december.
De kniepertjes kosten 10 voor € 2,50
De spekdikken kosten 10 voor € 6,00
Bestellingen kunnen t/m 24 november worden doorgegeven.
Mocht u vragen hebben of wilt u graag kniepertjes of spekdikken bestellen dan kunt
u ons bellen op: telefoonnummer: 0591-762962 ook kunt u per mail
bestellen info@huizeodoorn.nl
De opbrengst hiervan is bestemd voor een duo fiets t.b.v. ouderen binnen Huize
Odoorn
25

IJSVERENIGING “SCHOONMEER”
Algemene ledenvergadering
Donderdag 7 december 2017, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Crz. “De Boshof”
Agenda.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering 2016.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Verkiezing kascommissie.
1 e controle: Dhr. E. Middeljans
2 e controle: Dhr. R. Middeljans
Reserve: Dhr. M. Hoogerkamp
Gezocht: Nieuwe reserve voor kascontrole 2018
7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn:
Dhr. B. Stevens
Dhr. M. Rossing
Dhr. H. Wolbers
Tegenkandidaten moeten minstens 3 dagen vóór de vergadering bij het bestuur
bekend zijn.
8. Activiteiten seizoen 2017 – 2018
9. Rondvraag
10.Sluiting.
Lidmaatschap: Voor 1 december:
€ 7.50
Na 1 december:
€ 15,00
Administratie kosten voor het toesturen van de donateurkaart: € 1,50
Inlichtingen: H.Wolbers (penn.):
Algemeen:

Mobiel: 06 – 468 270 83
info@ijsverenigingschoonmeer.nl

RABO Borger – Klenckeland rekening nr.NL70 Rabo. 0348. 0027.85
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Gratis schaatsen op ijsbaan
“Sportcentrum Kardinge” te Groningen.
Net als vorig jaar heeft het gewest twee data vast weten te leggen waarop onze
leden op vertoon van hun lidmaatschap, gebruik kunnen maken van de kunstijsbaan
van Kardinge te Groningen.
Data: Zaterdag 23 december 2017
Zaterdag 17 februari 2018

18.00 uur tot 20.30 uur
18.00 uur tot 20.00 uur.

Het adres:
Sportcentrum Kardinge
Kardingerplein 1
9735 AA Groningen
Op vertoon van uw donateurskaart heeft u vrije toegang.
Wij wensen u veel schaatsplezier
___________________________________________________________________
TONEELVERENIGING DE HEIDEBLOEM
Hallo allemaal,
helemaal vergeten te vermelden, maar wij zijn alweer begonnen met repeteren.
De eerste teksten zitten alweer in het hoofd, zodat we ons kunnen richten op het
spelen.
Maar wat ook belangrijk is, is dat jullie de data weten wanneer we volgend jaar het
stuk "Bruin café dubbel D" gaan spelen. Een kluchtig blijspel, geschreven door
Evelien Evers.
Voor in de agenda:
Vrijdag 2 februari 2018
Zaterdag 3 februari 2018
Vrijdag 8 februari 2018
Zaterdag 9 februari 2018
Tot volgend jaar, dan laten we weer van ons horen!
Toneelvereniging De Heidebloem
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EGBERT EN GREET ZITTEN OP STEE
Sinds de deuren op 16 februari van dit
jaar weer zijn geopend, heeft Hotel &
eetcafé De Stee een nieuw gezicht.
Niet alleen heeft het hotel van binnen en
buiten een nieuw en fris uiterlijk
gekregen, maar ook met Egbert & Greet
Tingen heeft het een nieuwe gastheer
en - vrouw. Hoog tijd om maar eens aan
te schuiven.
De familie Tingen behoeft in oes dörp geen nadere introductie. Twee geboren en
getogen Oringers die moeilijk uit het straatbeeld van het dorp weg te denken zijn.
Het verleden is bekend en hoeft ook niet steeds opnieuw te worden verteld. Het is
zoals Egbert zelf zegt, een inktzwarte bladzijde uit het leven van hem en zijn
familie. Op de vraag hoe ze eigenlijk op “De Stee” zijn beland, komt het verleden
uiteraard toch nog even om de hoek kijken en met frisse tegenzin vertelt Egbert in
het kort nogmaals wat er is gebeurd. Het verhaal eindigt met de aankoop van
“de Stee” door de familie Timmermans en het aanbod van de familie aan Egbert
en Greet om de horeca in te stappen. Een nieuw hoofdstuk is begonnen…
Er is in januari en februari heel erg veel geklust om het hotel een nieuwe look te
geven. Het idee achter de inrichting is om rust en warmte te creëren voor de
gasten. In de huidige maatschappij is het altijd druk en iedereen vliegt van hot
naar her. Egbert is van mening dat die drukte in het hotel niet mag bestaan en er
ruimte voor warmte moet zijn. De aankleding en de gemoedelijke sfeer moet dit
gevoel compleet maken.
Het werken in de horeca bevalt beide erg goed, hoewel het wel flink aanpoten is.
Het gebrek aan ervaring in de sector is soms nog wel lastig. Egbert benaderde de
horeca blanco, maar nam uiteraard wel zijn ervaring vanuit het supermarktbedrijf
mee. In beide sectoren is het van belang om de klant/gast goed van dienst te zijn
en te helpen in zijn of haar behoeftes. De horeca is echter wel wat complexer en
laat zich niet altijd sturen. De invloed van het weer is een belangrijke factor. Het is
af en toe lastig om de inkopen en het personeelsbeleid hierop aan te passen.
Daarnaast speelt ook het internet een belangrijke rol in de dagelijkse
werkzaamheden. Kamers kunnen worden geboekt via online boekingssites, welke
uiteraard ook in de eigen administratie moeten worden bijgewerkt. Er zijn diverse
sites waar gasten recensies kunnen achterlaten. Hieruit kan veel informatie
worden gehaald en zodoende eventuele verbeterpunten leren te herkennen en
door te voeren. Een ander complexe materie is reclame. Marketing is een vak op
zich, maar wel erg belangrijk om jezelf op de kaart te zetten. Vooral vanwege de
hevige concurrentie die de horeca in Odoorn ondervindt van met name Emmen.
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Naast het hotel fungeert De Stee ook als eetcafé.
De eerste maanden werden er kleine plates
geserveerd, maar al snel werd de keuken wat
verder uitgebreid. Net voor het zomerseizoen is er
een kok aangenomen en afgelopen week is er een
nog uitgebreidere menukaart in gebruik genomen.
Tevens probeert men iedere maand een activiteit te
organiseren om voor de nodige reuring in het dorp
te zorgen. Er zijn bijvoorbeeld proeverijen geweest
van whiskey, wijn en bier en is er een
motortoertocht georganiseerd. In 2018 wordt dit
doorgezet; Egbert heeft namelijk ideeën genoeg.
De ene activiteit is misschien succesvoller dan de
andere, maar dat deert Egbert niet. Je leert er van
om iets de volgende keer beter te laten slagen.
Egbert is er de man ook niet naar om op te geven.
Doorgaan is het devies.
De eerder genoemde reuring in het dorp is iets wat Egbert wel steeds meer mist.
Het bruisende Odoorn neemt in zijn ogen steeds meer af. Het wegvallen van SIVO
is een goed voorbeeld hiervan. In ons dorp ontbreekt het momenteel aan een
permanente publiekstrekker. Daarnaast is en blijft het door de individualisering van
de maatschappij steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor een evenement.
Toch pleit Egbert ervoor om te blijven proberen om evenementen te organiseren.
Iets wat door een goede mix van de plaatselijke ondernemers en alle inwoners moet
worden bereikt. Zoals hij het in zijn eigen woorden zegt: Odoorn moet geen
“doorfietsdorp” worden.
Zoals gezegd is de horeca een druk en intensief
leven. De eerste maanden woonden Egbert en Greet
aan de voorkant van het hotel. De scheiding tussen
werk en privé was nagenoeg nihil. Om toch voor
henzelf ook de nodige rust te creëren, zijn ze
verhuisd naar de woning boven de winkel van Annhil.
Naast de drukke werkzaamheden kan Egbert nog wel
steeds tijd vrijmaken om bij de Heidebloem toneel te
spelen. Op de vraag hoe hij de teksten in zijn hoofd
krijgt antwoordt Egbert dat hij een snelle en
makkelijke leerling is. Om er met een brede glimlach
en twinkelende ogen aan toe te voegen:
“Een beetje erbij, een beetje er af”. Een opmerking
waarmee hij menig tegenspeler al eens goed op de
proef heeft gesteld.
José van der Helm en Harald Fluks
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BIJ DE EENDJES
Het spijt me, buren. Echt. Het waren twee lange dagen lawaai, en ook ik kon er
bijna niet meer tegen. Maar er was geen andere manier, geloof me. Het was dit of
verslagen worden; opgeven in het zicht van de finish. Dus werd het doorbikkelen
en afzien, en daar mochten jullie van mee genieten. Ik en echtgenoot hadden, in
al onze wijsheid en uit liefde voor behoud van mooie dingen, besloten dat de
oude houten vloer in de woonkamer gered moest worden, en terug gebracht naar
zijn pure en dus ongeverfde staat. Dat moest lukken! Ja? Ja, natuurlijk, goed
plan!
Daarbij moeten er in onze toekomstige keuken, die in het verlengde hiervan ligt,
over het nu nog gapende gat van de kelder uiteraard bijpassende delen gelegd
worden, want die waren reeds lang verdwenen; vervangen door de verbluffende
combinatie van een soort ouderwetse geperste vezelplaat met daarop kranten,
en daarop weer houten latten gespijkerd. Met veel, zéér veel spijkers- de boel zou
maar eens spontaan op kunnen stijgen weet u. Ik beken eerlijk dat het
verwijderen daarvan grotendeels aan mams is uitbesteed, en dat was geen klus
waar je gelukkig van wordt kan ik u vertellen.
Het juiste hout moet Amerikaans grenen zijn werd ons verteld, en wel in breedtes
variërend tot 30 centimeter. Goed, de missie was duidelijk: zoeken naar een
restpartij of nieuwe planken, moet lukken denkt u? Dachten wij ook heel
optimistisch, medio april …. Het goede nieuws is dat we vele, vele restpartijen
later, al dan niet met de houtworm er nog in, en een verscheidenheid aan
houthandelaren verder, bijpassende planken hebben gevonden. Grenen van 2,8
centimeter dik en de juiste breedte, zucht en dank u vriendelijk. Ze noemen het
“kasteeldelen”, wat ik dan wel weer grappig vond, aangezien ik René altijd plaag
of hij nog een rondje in zijn koninkrijk heeft gelopen (om het huis dus).
Dus toen moest ik alleen nog van de oude vloer de dikke lagen rode verf
verwijderen. Makkelijk, afbijt er op, krabben, schuren en glorie hersteld!
Iedereen die al eens een oude vloer blank heeft willen krijgen grinnikt nu al; niets
zo bevredigend als leedvermaak wanneer je dezelfde ellende al hebt mee
gemaakt. Want dat was het mensen: kommer en kwel; met stip de
verschrikkelijkste klus die ik tot nu toe heb gedaan. Ik ben twee potten afbijt
verder, ter waarde van een paar leuke winterlaarzen, maar dit rood was
hardnekkig van plan te blijven. Nu dus grof geschut ingezet en twee dagen met
een parket schuurmachine in de weer geweest, en ik hoop dat de buren kunnen
waarderen dat het ding vandaag pas om 13 uur aan ging. Nogmaals, sorry, wat
een hels kabaal hè? Als het ooit af is mogen jullie er ook even over heen lopen,
beloofd; je voelt je net een kasteelheer- of vrouw…tenminste, dat denk ik.
Nu voel ik alleen spierpijn.
Kirsten Alferink Cramer
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ONDERTUSSEN BIJ ODO….

AMV
de AMV-lessen zijn in volle gang en de
kinderen kunnen al een aantal noten op
de blokfluit spelen. Omdat het niet meevalt voor de kinderen
om te onthouden hoe lang elke noot moet klinken heeft Juf
Ingrid een leuke en handige
manier bedacht waardoor
dit beter lukt.

Dit werkt prima, want aan het einde van het
schooljaar kunnen de kinderen zelfs meespelen
met Promodo, het jeugdorkest van ODO.

_____________________________________________________
GRATIS NIEUWJAARSCONCERT
ZONDAG 14 JANUARI 2018
Er wordt al druk gerepeteerd voor het
Nieuwjaarsconcert door de Harmonie.
ODO heeft weer een heel mooi
gevarieerd programma samengesteld,
met bekende muziek maar ook stukken
die een verhaal vertellen. Onze fraaie
Hervormde Kerk leent zich prima voor
dit soort concerten. De akoestiek is
goed, het 50-koppige orkest past er in
en het geheel vormt een mooi plaatje.

We nodigen u van harte uit om te komen
genieten van een goed stuk muziek om
2018 muzikaal in te luiden.
Plaats:
de Hervormde Kerk in Odoorn
Deur open: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
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LEZEN EN VOORLEZEN (115)
N.a.v. Janneke Schotveld, Superjuffie op de Zuidpool, Houten
2017
VOOR DE PINGUINS EN TEGEN DE BOEVEN
Dit boek is alweer het 7e verhaal in de serie over Superjuffie Josje.
Deze juf neemt het altijd op VOOR de dieren, m.n. zieke en
kwetsbare dieren. Verder wil ze de wereld in stand houden op een
niet-vervuilende manier. Ze kan altijd, bij haar activiteiten, dieren
helpen die haar ‘roepen’ en kan met hen praten.
EEN ONDERBROKEN HUWELIJKSSLUITING
Meester Snor krijgt van de juf een klein poesje dat hij Rakker noemt en dan komt de
grote dag : Op een woensdagmiddag gaat juf Josje trouwen met haar vriend Hakim.
De kinderen zijn ook in het gemeentehuis maar dan krijgt ze een seintje van kat
Peer. De trouwpartij wordt onderbroken. Josje wordt bewusteloos gemaakt en wordt
wakker als ze ontvoerd is naar de Zuidpool (= Antarctica). De ontvoerder heet
Lorius. Hij kan eerst niet goed duidelijk maken wat hij wil met die ontvoering.
ONTWRICHTING ZUIDPOOLGEBIED
Josje hoort van een Albatros wat er gaande is, aangevuld door de informatie die
mister Pie en zijn groep geeft. Mister P. wil de wereld van het energievraagstuk
bevrijden. Hij heeft een energie-machine ontworpen die benodigde energie uit de
wereldbol zal halen. Over de schadelijke effecten praat hij niet: het Zuidpoolgebied
zal niet herstellen van de schade die aan het landschap wordt toegebracht.
De pinguins, vissen, zeeolifanten, orka’s etc gaan onvoldoende voedsel vinden.
En dus…….. Door het optreden van Superjuffie doet een medewerkster van
mister P. , Maris, ook niet meer mee. Inmiddels zijn Hakim en 4 kinderen ook naar
de Zuidpool gevlogen. In een gezamenlijke aktie (met HULP van vogels) wordt het
ontworpen en gemaakte booreiland in de zee gegooid. Net op tijd.
WEER THUIS
De meesten gaan weer naar huis. Per vliegtuig. Het mooie is dat op de eerste
schooldag voor de juf eerst het huwelijk van Josje en Hakim definitief en ongestoord
wordt geregeld. Daar heeft meester Snor voor gezorgd !! Alle dieren die Josje ooit
gered heeft zijn erbij aanwezig. Dat is een kwestie van snavel-tot-snavel reclame.
Het gewone leven gaat (bijna) normaal verder.
Voor Josje. Gelukkig maar. Ze heeft het druk genoeg.
NB
Dit is weer een spannend en mooi in elkaar gezet verhaal. Lees het met plezier zou
ik zeggen!
Berend Boekman
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BIBLIOTHEEKNIEUWS
Zet je talenten in en word vrijwilliger in de Bibliotheek
Odoorn
Vind je het leuk om gastheer/gastvrouw te zijn in de Bibliotheek?
* Ben je digitaal vaardig en help je graag anderen?
* Houd je ervan om activiteiten te organiseren?
Wij zoeken iemand die graag de klanten helpt. Werken met ons computersysteem
hoort daarbij. Je gaat vragen van klanten beantwoorden, ook de vragen die te maken
hebben met de digitale producten van de bibliotheek. Je draait samen met een
andere vrijwilliger zelfstandig de uitlening. Hiervoor ben je minimaal 1x per week de
maandagavond inzetbaar.
Wat bieden wij?
Zinvol werk in een prettige omgeving en een gratis bibliotheekabonnement.
Meer informatie: 088-0128235, of info@bibliotheekodoorn.nl of in de Bibliotheek.
DE BIBLIOTHEEK PAKT UIT
Van 1 t/m 30 december heeft de bibliotheek in Odoorn een speciale actie.
Bibliotheekleden kunnen een verrassingspakket met drie boeken lenen.
In de bibliotheek liggen ingepakte pakketjes klaar, waar je een keuze uit kan maken:
Romantische uurtjes Spannende momenten en Lekkere literatuur.
Laat je ook verrassen!
Unicef verkoop in de bibliotheek
Op vrijdag 8 december en maandag 11 december staat Unicef met een kraam vanaf
14.00 uur in de bibliotheek van Odoorn en bent u van harte welkom om een kijkje te
nemen en een kaartje of cadeautje te kopen. Door een UNICEF kaart te sturen of een
UNICEF cadeautje te geven , geeft u aandacht aan uw vrienden en familie maar geeft
u ook kinderen ergens in de wereld (ook in Nederland) een kans.
DREUMESUURTJE
Maandag 11 december van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met
hun ouders of oppas weer van harte welkom op het dreumesuurtje in de bibliotheek.
Er wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen. De toegang is gratis.
KNIEPERTJES BAKKEN
Op woensdag 27 december worden er weer kniepertjes gebakken in de bibliotheek.
Je kunt ze proeven onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje limonade.
De bibliotheekmedewerkers wensen iedereen prettige feestdagen!
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5 www.bibliotheekodoorn.nl
www.facebook.com/bibliotheekodoorn
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Met dank aan Diana Legger (oud-onderwijzeres).
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