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29e jaargang no. 10 

Juni 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 9 juli  10.00 uur Mevrouw Helene Westerik 
 
Zondag 6 augustus  10.00 uur Mevrouw Helene Westerik 
 
Zondag 10 september 10.00 uur Mevrouw helene Westerik 
 
Zondag 8 oktober   10.00 uur  ds. M. Rappolt  
 
 
DORPSAGENDA 
 
13-14-15 en 16 juli                                De Heeren van Oderen 
Zaterdag 9 september                          Schippersrun 
Zaterdag 9 september                          Oringer Weekend en Landgames  
Zondag 10 september                          Biking Odoorn 
Zondag 10 september                          Thijs en Aafke Challenge 
 
       
OPHAALDAG OUD PAPIER  
 
Zaterdag 15 juli, zaterdag 19 augustus, zaterdag 23 september.  
Starttijd ongeveer 08:00 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het boekje van juni is weer uit. Het is het laatste boekje van de 29ste jaargang.  
En dat betekent dat Oes Dörp vanaf september weer in een jubileumjaar belandt. 
Wat vliegt de tijd. Weet u nog; 5 jaar geleden vierden we het 25-jarig bestaan van de 
dorpskrant met onder andere artikelen uit het eerste jaar, een bingo en het Oringer 
Ommetje. Zo uitgebreid als toen, zullen we het 30-jarig bestaan niet vieren. Wel zijn 
we ons aan het beraden om er op een leuke manier aandacht aan te besteden. In 
ieder geval zullen kinderen van OBS de Weiert een bijdrage gaan leveren.  
Dus laat u verrassen in het nummer van september. En mocht u als lezer nog een 
goede suggestie hebben, dan horen we dat graag. 

Verder kunnen wij melden dat de redactie wordt uitgebreid met Hettie Klein.  
Zij zal zich voornamelijk bezighouden met het digitaal samenstellen van het boekje.  
In september stelt zij zich aan u voor. Dan rest mij nog u een goede zomer toe te 
wensen en een fijne vakantie voor zover van toepassing. 

Wij vinden het fijn om even 2 maanden geen dorpskrant te hoeven maken, maar  
zullen er vanaf september weer met enthousiasme tegenaan gaan.   

Voor nu veel leesplezier toegewenst. 

Anke 

__________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 27 september 2017. 
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 17 september 2017. 
 
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: 18 april, Maylin, dochter van Leonie Stadtman en Martin Goeree.  
 
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 
 
Ballenbeschermer 

Sinds thondje kennis heeft gemaakt met teefje O is hij verliefd. Of verliefd… beter  
gezegd: hij verkeert in een permanente staat van opperste opwinding. Hij wenst O. die 
veel te groot (en te oud) voor hem is voortdurend te bestijgen en niets zal hem daarvan 
weerhouden. Na een uiterst gênante wandeling waarbij de gierende hormonen thondje 
en vooral mij parten spelen is de maat vol.  

Eenmaal thuis bel ik de dierenarts en ik vertel hem dat ik een afspraak wil maken voor 
permanente verwijdering van de aanstootgevende ballen van thondje. De dierendokter 
zwijgt even voordat hij mij onderwerpt aan serie beschuldigende vragen. Waarom ik 
dat wil en wat ik ermee wens te bereiken wil hij weten, want het is helemaal niet  
gezegd dat sexueel of dominant gedrag verandert na castratie.  
 
Ik stamel dat ik de stuitende sexuele driften van thondje wens te beteugelen en dat ik 
dacht dat dit de juiste manier was. Maar mijn argumenten zijn te mager en het is  
duidelijk dat hij thondje, of eigenlijk mij, niet wenst te helpen. Uiteindelijk stem ik  
gedwee in met zijn voorstel om het eerst maar eens met een prikje te proberen.  
Ik verbreek de verbinding en staar verbijsterd 
voor me uit. 

“Was zeker een man” briest collega die ik het 
verhaal vertel. Haar (vrouwelijke) dierendokter 
had al lang geleden korte metten gemaakt met 
de ballen van haar hond. 

Toch haal ik een dag later braaf de injectie voor 
thondje en bij het verlaten van de praktijk  
verbeeld ik me dat ik thondje zie knipogen naar 
de dokter. 

Bianca 
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IMPRESSIE WANDELVIERDAAGSE 24 T/M 28 MEI 2017 
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KERKTOREN IN DE STEIGERS 

Het zal u zijn opgevallen dat de toren van de kerk in de steigers staat. De toren krijgt 

een grote schilderbeurt en zal er naar verwachting daarna weer tip top uitzien. 

De Stichting Oude Drentse Kerken, nauw gelieerd aan het Drents Landschap, heeft 

opdracht gegeven voor deze grootonderhoud beurt. Gelet op de toestand van de 

toren is dit geen weelde, de toren stak een beetje schraal af bij de rest van het  

gebouw. 

Podium Odoorn (de SOKC) heeft met gebruikmaking van beschikbare  

donateursgelden een bijdrage geleverd aan deze ingreep. Door middel van deze 

bijdrage kan het haantje dat bovenop de toren staat schoongemaakt en weer verguld 

worden. De kans daarvoor komt natuurlijk niet vaak voor, dit is een uitgelezen  

moment om het haantje weer volop te laten schitteren. Noem het maar de kers op de 

taart (of bij Van der Valk op de appelmoes). Het laatste lijkt maar een kleine ingreep, 

maar door het werken op hoogte en het feit dat er sprake is van specialistisch werk, 

brengt dit relatief hoge kosten met zich mee.   

De bijgaande foto ’s maken duidelijk dat het bouwen van de stijgers een belangrijk 

onderdeel van het werk is. 

Theo Zondag 
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PODIUM ODOORN: DE STROATKLINKERS 

Een optreden van de Stroatklinkers staat garant voor 
een sfeervolle uitvoering met bluegrassmuziek.  
Vanwege de succesvolle optredens in diverse zalen, 
kroegen, kerken en theaters komen ze op 16 september 
naar de Margaretha Kerk in Odoorn. Mis het niet… 

De Stroatklinkers spelen voornamelijk bluegrass muziek.  
Dit is akoestische countrymuziek waarin doorgaans gitaar, banjo, mandoline, viool en  
contrabas een hoofdrol spelen, maar bij de Stroatklinkers is de accordeon eraan  
toegevoegd. Mede hierdoor en door de teksten in 't Grunnings, naast het  
Nederlandse en Engelse repertoire, heeft de groep een "eigen" stijl ontwikkeld.  
Tijdens live-optredens staan er naast de traditionele bluegrass muziek ook folk songs 
en liedjes van Ede Staal op het repertoire. 

De groep (bestaande uit Bob, Bert, Adrian, Henk en Harry) heeft tijdens de  
optredens gekozen voor een opstelling met één centrale microfoon. Hiermee ging de 
statische podiumact overboord en zijn de optredens leuker en levendiger geworden. 
En dat allemaal zonder concessies te doen aan de uitstekende geluidskwaliteit.  
Misschien dat het mede door deze opstelling komt, dat er een bepaald soort humor bij 
het aankondigen van de nummers is ontstaan. Er kan dan ook gelachen worden bij 
een optreden van de Stroatklinkers, maar het belangrijkste blijft de muziek. 

In het ruim 25-jarig bestaan van de groep, is er een zevental cd’s uitgebracht:  
Vlaigende Grunnegers, Windkracht Dattien, Stroatje Om, Knap Stoaltje, Klinkloar, 
“Vrizze Wind” de jubileum cd “25 joar” kwam eind 2015 uit. 

  

 Zaterdag 16 september 2017 

 Kerk Odoorn. Aanvang: 20.00 uur.  
 Kerk open om 19.30 uur.  
 Kaarten: € 12,50 te koop voor aanvang of in de  
 voorverkoop € 11,50 
 
 Kaarten kunnen besteld worden via de website    
 www.sokc.nl, via de mail h.klein@sokc.nl of in de  
 voorverkoop worden afgehaald bij drogist SIMA,  
 Exloerweg 9a. 7873 BW Odoorn. 
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TENTOONSTELLING IN DE KERK 

Op vrijdag 26 mei jl. is in de kerk weer de traditionele zomertentoonstelling geopend. 

In ons vorige nummer heeft u daar een aankondiging van gezien. Er wordt werk van 

Arya ter Schiphorst, haar cursiste Marieke Akkerman, Miny van Enckevort en  

Yvonne Ouwehand getoond. Helaas kon eerstgenoemde wegens ziekte niet  

aanwezig zijn, haar werken zijn met behulp van de ons bekende Edith Stoel wel voor 

de bezoekers tentoongesteld. Yvonne Ouwehand gaf een boeiende toelichting op de 

getoonde werken en op de daarvoor gebruikte technieken. Ik citeer een klein deel 

van haar verhaal, waaruit de insteek van de kunstenaars blijkt: 

” Als exposant laat je zien wie je bent. Jullie leren ons dus een beetje kennen.  

Weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Elk mens is uniek. De een kan met krijtjes 

werken en de ander graait met de handen het liefst in de modder.  Wij praten via 

beelden. Beeldtaal. Er zijn niet altijd woorden nodig om wat te vertellen. Het beeld 

vertelt jullie eigen verhaal. U mag zelf weten wat u ervan vindt.  Wij hopen jullie te 

kunnen enthousiasmeren”. 

 

Wat mij betreft is dat laatste zonder meer gelukt. 

Tijdens de openingsbijeenkomst werd door de aanwezigen al vol bewondering naar 

de getoonde werken gekeken, niet alleen veel familieleden en vrienden waren vol  

lof over het tentoongestelde. Op de bijgaande foto ’s krijgt u een indruk van het  

getoonde en de sfeer die dit geeft aan de kerk. De tentoonstelling duurt nog tot eind 

juli, ik kan u beslist aanraden om hier eens een kijkje te gaan nemen.  

 

Op woensdag- en zaterdagmiddag is de kerk van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend.  

De toegang is gratis en meestal staat de koffie of thee klaar. 

Komt dat zien !!!! 

Theo Zondag 
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PROGRAMMA ZUIDENVELD 2017 IN SLEEN 

Donderdag 6 juli 
· 20.00 uur: Opening 
· 21.00 uur: Prijsuitreikingen straatversiering, bogen, tuinen 

Vrijdag 7 juli 
· 08.30 uur: scholenproject 
· 09.00 uur: KWPN Paardenkeuringen, show kleindieren, ponykeuringen,  
   keuringen koeien en jongvee, kalvervoordrachtkampioenschappen 
· 14.00 uur: Huisdierenkeuring 
· 19.00 uur: Optocht van praalwagens 
· Country Garden 
· 21.30 uur: prijsuitreikingen praalwagens 
· 21.00 - 01.00 uur: Midnightwalk and - bike Lichtroute met activiteiten 
· 22.00 uur: band Level Up In de feesttent 

Zaterdag 8 juli 
· 09.00 uur: (Nationaal) Concours Hippique 
· 10.00 uur: Polocross toernoei 
· 10.00 uur: Suffolk Schapenkeuring 
· 09.30 uur: Wildman Run in en rondom het Festivalterrein en de Jongbloedvaart 
· 10.00 uur: Rabo Game-Event 
· Country Garden 
· 13.00 uur : Bridgetoernooi 
· 13.30 uur: Keetcompetitie 
· 21.00 uur: Feestavond met de coverband Saints 'n Sinners en DJ Peter Hermans 

Zondag 9 juli 
· 10.00 uur: kerkdienst 
· 09.00 uur: Concours d' Elegance Automobile13.00 uur: Puzzelrit 
· 09.00 uur: Menwedstrijden 
· 09.00 uur: Paarden- en ponyconcours 
· 10.00 uur: Heel Zuidenveld bakt 
· 12.00 uur: Barrel Food Truck Fest 
· 16.00 uur: Aftocht van praalwagens 
· 17.00 uur: Uitreiking Zuidenveldbokaal 
· 17.00 uur: Overdracht Zuidenveld festival aan Dalen 
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· Alle dagen: 

· foto-expositie Stichting Streekeigen Sleen 
· openstelling van de dorpskerk 
· openstelling van molen De Hoop 
· fair op het erf van Bannerschultestraat 14 
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Van 10 t/m 14 juli organiseert zwembad De Leewal  

in Exloo de traditionele zwemvierdaagse met leuke activiteiten en demonstraties. 

  Opgave vanaf maandag 3 juli bij de kassa van het zwembad,  

kosten € 6,00. 
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NAAR DE FILM IN ODOORN, VEENBRAND,  

FAMILIE BEBING EN IMKERIJ 

Spitwa(a)rk begint met Naar de film in Odoorn van Henk 
Luning. Hij vraagt zich af of in onze vroegere gemeente zoiets 
is als een soort filmgeschiedenis. Gerben Dijkstra schreef een 
artikel over De grote veenbrand van 1917 in Valthermond. Honderd jaar geleden 
braken op verschillende plaatsen in Zuidoost-Drenthe enorme veenbranden uit. 
Henk Pras vertelt het verhaal van zijn opa over het koninklijk bezoek in datzelfde 
jaar aan het crisiscentrum café Pras (Veenlust) in Valthermond. Geert van Rossum 
Hzn. heeft jaren geleden een deel van de familie Bebing(he) beschreven.  
Het artikel van Jacob Westendorp gaat deze keer over de imkerij.  
Vroeger stonden op het Valtherveenmoeras honderden bijenkorven.  
 
In de rubriek Herkent u het nog? staat de gemeentelijke sportploeg, die in het  
televisieseizoen 1986/1987deelnam aan het NCRV-zeskampcup-programma.  
De Middenplaat toont leerlingen en personeel van school Noord in Odoornerveen in 
1938-1939. Rondblik van Jan Wierenga gaat over het fabuleuze gebied, waar hij zo 
graag wandelt. In Oderen verandert wordt het pand van vervener Dubbelboer in  
2e Exloërmond beschreven. In Uit de Krant gaat het over oorlogsheldin Aaltje Zefat 
uit Valthe. De voorplaat toont het Bebinghoes uit de jaren vijftig. 

Naar de film in Odoorn 
In dit artikel gaat de auteur terug naar het begin van de twintigste eeuw. Vanaf 1907 
zien we dat er in Odoorn bijeenkomsten worden gehouden, waarbij sprekers als  
ondersteuning gebruik maken van lichtbeelden. Later werden films getoond. In de  
kommervolle dertiger jaren van de 20e eeuw in Odoorn was bij gebrek aan een  
bioscoop, de sport, muziek en toneel de enige mogelijkheden om aan de grauwe 
werkelijkheid te ontkomen, maar incidenteel kon men naar de film. In de Tweede 
Wereldoorlog hoopte de Duitse bezetter de Nederlandse bevolking voor het  
nationalisme te kunnen winnen. 

De veenbrand van 1917 
Op 21 mei 1917, braken op verschillende plaatsen in Zuidoost-Drenthe enorme 
veenbranden uit. Op plaats 72 bij Valthermond zetten vonken van een  
baggermachine het veen in brand. In enkele minuten stond de plaats in brand;  
door de stormachtige wind was er geen houden aan. Elders braken branden uit.  
In de venen bij  Valthermond verloren 17 mensen hun leven.  
De materiële schade was enorm. 
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Crisiscentrum café Pras 
Op 24 mei 1917 bezochten koningin Wilhelmina en prins Hendrik Valthermond  
vanwege de veenbrand. Het paar kwam per trein via Meppel naar Assen en vandaar 
per auto. Uiteindelijk arriveerden ze in café Pras. Henk Pras vertelt het verhaal van zijn 
opa Niesko Pras over het koninklijk bezoek aan het crisiscentrum van Valthermond. 
Een verhaal over de wc voor de koningin en over de drank voor prins Hendrik. 

De familie Bebing 
Het historische gezicht van Exloo, Het Bebinghehoes in Exloo, werd 30 maart 2017 
rond half twee ’s nachts door brand verwoest. Het Bebinghehoes, een rietgedekte  
Saksische hallenhuisboerderij uit 1772, was een rijksmonument en werd vernoemd 
naar de familie Bebinghe. In dit nummer wetenwaardigheden over de familie en mooie 
oude foto’s van deze boerderij. 

Imkerij  
Voor de imker waren de honing en de was van groot belang, maar voor de  
boekweitboeren waren de bijen mogelijk nog belangrijker. De bijenhouderij in  
Valthermond was voor de boekweitteelt onmisbaar. Een boekweitveld met bijenkorven 
kon wel een dubbele oogst opbrengen ten opzichte van een boekweitakker zonder de 
aanwezigheid van bijenkorven. Veel boekweitboeren waren dan ook zelf imker of  
kenden wel iemand die zijn korven bij hun akkers wilden plaatsen. 

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar 
bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het Vervenerhuus in Valthermond,  
de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer). 

Roelof Hoving 
Tel: 0591-549268 
(privé) 
06-29560994 
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OBS DE WEIERT VERWELKOMT 200e LEERLING 

 
Donderdag 18 mei kwam Meike Hars als 200e leerling naar 
obs De Weiert.  
 
Meike zit in groep 1/2 geel bij juf Geertje en juf Mia.  
Ze werd ’s morgens gebracht door haar moeder.  
We wensen Meike een fijne tijd op school. 
 
 
 
 
 
 
 

 
—————————————————————————————————————-- 
 

OPBRENGST EPILEPSIEFONDS 2017  

In de week van 29 mei t/m 3 juni j.l. is weer gecollecteerd voor het Epilepsiefonds. 
Namens het Epilepsiefonds en de collectanten kan ik u mededelen dat er een mooi 
bedrag is opgehaald, t.w. € 824,19 . 

Hartelijk bedankt allemaal voor uw gift! 

Ria Eding. 
 

___________________________________________________________________ 

VERMIST: ZWARTE KATER 
 
We wonen vanaf 2 juni j.l. aan de Wolverlei 2 te Odoorn en zijn hier naar toe  
verhuisd met onze twee katten. 
Een van de twee, Prins een volledig zwarte kater van 12 jaar heeft ondanks onze 
voorzorgsmaatregelen toch weten te ontsnappen en is nu vanaf gisteravond ( 8 juni ) 
spoorloos. Is het mogelijk om via uw media dit door te geven aan de lezers van uw 
site om de kans op terug vinden te vergroten? 
  
Met vriendelijke groet, 
Auke Velema tel. 06 22 7871 76 
a.velema@home.nl 
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HEJ ‘T AL HEURD? 
 
‘Unveurzien’ mus helderziende Peter van der 
Hurk vrijdag 9 juni oetwieken naor de  
Oringer kark, umdat der een prebleem was 
met het hotel waor e anvankelijk zien show 
geven zul. Hij is de zeun van de  
wereldberoemde helderziende Peter Hurkos 
en bekend van het RTL-4 programma  
‘Het zesde zintuig’. 

Der weur een handtievol vrijwillgers  
optrommeld en de show kön deurgaon.  
Zie hadden de haanden vol, want de kark 
was tot de nok toe vuld!  
De vrijwilligers van SOKC kregen veur heur inzet het boek van Peter van Hurk kedo. 

___________________________________________________________________ 
 

ZOMERTIJD 

Het is al weer zomertijd, het laatste boekje van jaargang 29 heeft u al weer in uw  
handen. De tijd vliegt. In jaargang 26 ben ik begonnen met het schrijven van een 
stukje over de zomertijd, met iedere keer de beoordeling die wij op internet bij Zoover 
krijgen er bij vermeld. Dit jaar kan ik dan ook weer melden dat wij als dorp weer één 
tiende punt zijn gestegen en wij een beoordeling krijgen van een 8! Dat is toch  
prachtig. Dit betekent dat de vakantiegangers die ons dorp bezoeken steeds  
tevredener zijn over het verblijf in ons mooie Oring. Deze zomer zal er voor het eerst 
geen SIVO meer zijn, wat toch best vreemd is na al die jaren. Maar daar voor in de 
plaats worden dit jaar diverse activiteiten georganiseerd. U heeft over deze  
activiteiten al meerdere malen iets kunnen lezen en ook in deze uitgave besteden wij 
er weer voldoende aandacht aan. Laten wij hopen op een mooie zomer. 

Rest mij u een fijne vakantie te 
wensen in en om Odoorn of 
naar verre oorden. Voor een 
ieder, geniet en komt allen 
weer veilig thuis. Wij maken 
ons op voor de 30e jaargang 
van Oes Dörp! 

José 



20 

 

BIJ DE EENDJES 

 

We hadden even schoon genoeg van het verbouwen met alle perikelen die daar bij 

horen, manlief en ik, en zijn er twee dagen tussenuit geknepen. Tent opgezocht, auto 

volgepakt en op naar …Ommen, jawel, soms hoef je helemaal niet ver te gaan om 

even tot jezelf te komen. Op een prachtige natuurcamping aan de Vecht denk ik na 

over de afgelopen maanden, en wat er allemaal gebeurd is. Het hele pand is  

geschilderd en – op het stookhokje na - alle kozijnen en houtdelen gerepareerd; er zijn 

nieuwe klampdeuren gemaakt, en prachtige baanderdeuren, want de originele waren 

in opslag gegaan bij de gemeente en nu 20 jaar later nergens meer te vinden…

waarschijnlijk hangen ze al lange tijd ergens heel tevreden aan een schuur.  

Alle muren zijn schoongemaakt, hersteld en gevoegd. De riolering is hersteld.  

De muren van de schuur kunnen niet meer omvallen onder het gewicht van het dak, 

want de sierbalken zijn vakkundig vervangen door prachtige eiken hildebalken; dit keer 

ook daadwerkelijk verbonden aan de muur. Er is een enorme lading stenen, keien en 

grond verplaatst en dankzij het 180 meter straatwerk rondom het pand loopt het water 

niet meer naar binnen, maar netjes van het pand af. Alle enorme eiken vloerbalken 

van de kelder zijn vervangen; daar heb ik ook met veel zorg en wat moeite alle  

zandplavuizen uit gehaald, de helft zijn nu puzzels geworden die wachten om  

binnenkort terug gelegd te worden wanneer de vloer is gestort.  

 

 Beste dorpsgenoten, zo kan     

 ik nog wel even doorgaan.   

 Wanneer de  moed ons in de   

 steek laat en het lijkt alsof   

 we niet vooruit  komen, loop  

 ik gewoon een rondje, want  

 het meest verbluffende is  

 toch wel het onderhoud en  

 herstel van het dak geweest.   

 Twee weken lang hebben er  

 van ’s ochtends vroeg tot  

 eind van de dag soms 4,  

vaak 7 mannen over ons dak gekrioeld; balancerend op houten balken die met niet 

meer dan een paar haken in het riet hingen. En terwijl de bergen oud riet, mos en 

staaldraden manshoog groeiden, kwam er een pracht van een dak tevoorschijn.  

Met groot vakmanschap en zorg in oude glorie hersteld, inclusief de zogenoemde 

eindmannetjes, rietrol en biezen afwerklatten.  
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 Daarnaast hebben ze de dakramen vervangen voor nieuwe exemplaren, met een  

renovatieprofiel en mooie koperen onderstukken. Het terugplaatsen van de  

oorspronkelijk in de 18e en 19e eeuw aanwezige derde schoorsteen was het sluitstuk; 

op verzoek van Monumentenzorg hebben we geen replica maar een nieuw ontwerp 

laten maken, bekleed met oude wagondelen. Hopelijk zal deze in de herfst pas  

gebruikt moeten worden, 

want voor nu wens ik u 

eerst een mooie zomer 

waarin wij met frisse moed 

verder gaan!  

 

Kirsten Alferink Cramer  

           
  
 
___________________________________________________________________ 

OPLOSSING RARA WAT IS DIT? 

De oplossing van de Rara in het mei-nummer werd door meerdere mensen juist  
beantwoord. Henk Wiggers schreef “dit is een voorwerp dat een aardappelcontroleur 
had om de dikte van de aardappels te meten. Wij zijn geen inwoner van Odoorn maar 
zien het krantje bij onze zoon Ronald Wiggers aan de Laskowskilaan in Odoorn.”  
Geert Klinkhamer vulde dat mooi aan: “Pootaardappelen werden in verschillende 
groottes afgeleverd aan bv DTV (Drentse Telers Vereniging). Om te controleren of de 
aardappelen van de juiste maat waren werden steekproeven gedaan. Zo had je  
verschillende maten o.a. 28-35 / 35-45 / enz. vandaar de verschillende groottes van 
gaten in de waaier. Ook Roelof Elting, Jan Geerts van Geerts Warenhuis en  
Jan Reinier de Jong antwoordden juist. Zo ook Jans Oosting en hij legde verder uit: 
“Het instrument wordt nog steeds gebruikt door zowel landbouwers die  
pootaardappelen verbouwen als keurmeesters van de N.A.K. (Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst van zaaizaad en pootgoed). Sorteermaat wordt uitgedrukt in mm bv. 
28/35 of 35/45 of 45/55. Pootaardappelen door de 
N.A.K. gekeurd worden voorzien van een certificaat 
waar o.a. op staat het ras, teler nr. en ook de  
maatvoering. Mochten er afwijkingen zijn dan kan 
men altijd de herkomst achterhalen.” 

Bijzonder mooi dat jullie allen gereageerd hebben 
en met deze informatie steekt men er ook nog wat 
van op. 
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ROLSTOELWANDEL-4-DAAGSE PAASBERGEN, EDITIE 2017 
 
Maandag 12 juni was de start van de jongste editie van deze traditie. Een flink aantal 
deelnemers en minstens evenzoveel duwers (ook wel drukkers genoemd, hoorde ik) 
struinden 4 dagen lang de straten van Odoorn af op zoek naar de mooiste  
doorkijkjes, bewonderden de fraaie tuinen of keurden een paar minder goed  
onderhouden exemplaren af. Hier en daar was verbazing of verwondering over de 
architectuur binnen ons dorp. Daarnaast werd op maandag genoten van een bezoek 
aan het melkveebedrijf van Wouter Kimmels waar heel veel koeien en kalfjes van 
soms maar 1½e dag jong te bewonderen waren. Ze zien er goed gezond uit en  
loeien konden ze ook prima. Op dinsdag werd iedereen vrolijk begroet door twee  
kindertjes. Daarna werd op het SIVO-terrein een mooie demonstratie gegeven door 
cursisten van de Jachthondenopleiding van de Koninklijke Jagersvereniging Noord 
en Midden Drenthe. Samen met hun jachthonden, die diverse commando’s moesten 
uitvoeren en zogenaamd aas opspeuren, gaven ze een mooie demonstratie.  
Best knap gedaan van die honden, met zoveel publiek er bij. 
 
Woensdag werden we begeleid door een groep vrolijke clowns die de dag een extra 
feestelijk tintje gaven. De wandeling werd besloten bij de ‘overburen’ van Huize 
Odoorn, waar behalve van een glaasje limonade (zoals dat elke dag goed geregeld 
werd) ook van het zien van dieren op de weide genoten kon worden. 
Wat overigens ook weer goed geregeld was: het uitzetten van de route middels  
duidelijke borden, de verkeersregelaars die steeds op tijd waren om gemotoriseerd 
verkeer tegen te houden voor het nemen van obstakels als lastige stoepranden.  
Met hun veiligheidsvesten aan stonden onze dorpsgenoten weer garant voor een 
veilige doortocht op elke plek. 
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Qua weer hebben we het wederom geweldig getroffen: alle dagen droog! Al was de 
wind op maandag nog best wat fris, dat was op donderdag als dag met het warmste 
weer, helemaal vergeten. Heel fijn was het dan ook dat het complete gezelschap ook 
dit jaar weer door de mensen van De Boshof op een heerlijk ijsje werd getrakteerd. 
En dat terwijl er door het echtpaar met de accordeon muziek werd gemaakt en  
sommigen een dansje waagden of de polonaise liepen. 
Ter afsluiting kon iedereen die dat wilde na afloop van deze 4e dag, smakelijk blijven 
lunchen en dat was net als voorgaande keren weer prima verzorgd. 
Alle mensen die hebben geduwd, het verkeer geregeld, gefotografeerd en voor de 
inwendige mens hebben gezorgd, worden weer heel hartelijk bedankt. En natuurlijk 
dank aan alle andere mensen die de organisatie voor deze happening zo goed in 
banen hebben geleid. Tot volgend jaar! 
 
Conny van der Bent 
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FOUTE VERSLAGGEVING TREFT ODOORN 

 

In mei verscheen een bericht in Oes Dörp van uw lokale verslaggever over de  

naderende Oringer markt. Helaas deugde er weinig van dit bericht. “Alleen al de 

naam is fout” zo brieste de organisatie, “Oringer markt heet tegenwoordig Oringer 

weekend”. “En de Thijs&Aafke-challenge is niet op zaterdag maar op zondag!” zo 

ratelde zij voort, om daar vervolgens fijntjes aan toe te voegen: “wist je dat er in juni 

ook nog een dorpskrant verschijnt?” Het was duidelijk: mij restte niets anders dan 

mijn nederige excuses aan te bieden en een nieuw bericht te plaatsen.  

Een gecorrigeerde dan, dat wel. 

 

SEPTEMBER 2017 

Vrijdag 8 september 
  

Avond:    __Pubquiz_________________________________ 

                 Tot en met zondag grote kermis onder de Boshof_ 

  

Zaterdag 9 september 
  

Middag:  _____Oringer Landgames_________________________ 

              ____bbq, met muziek van Robert Smit____________ 

Avond:  5th Wheel!!!!_____________________________________ 

 

Zondag 10 september 
  

Ochtend: ___goederenmarkt, _  Thijs & Aafke challenge______ 

              ___Biking Odoorn, ATB-tocht, live-muziek________ 

Middag:  Schippers run, goederen- en snuffelmarkt_______ 

               ________optreden MK Beats________________________ 

Avond:   ______vroeg naar bed_____________________________ 
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TREANT ZORGGROEP BREIDT  
OPERATIES UIT MET DA VINCI ROBOT  
  
Bij Treant Zorggroep hebben de eerste  
gynaecologische operaties met de  
Da Vinci-robot plaatsgevonden.  
De operaties betreffen een verwijdering van een baarmoeder. In navolging van de  
collega’s van Urologie, opereren de specialisten van Gynaecologie nu ook met  
behulp van de robot. Dankzij de robot kan de specialist nauwkeuriger opereren, 
waardoor er minder kans is op complicaties. 
  
Gynaecologen Andreas Henke en Laurens de Vries hebben hun opleiding voor  
robotchirurgie gevolgd in Straatsburg.  Daarnaast hebben de ervaren gynaecologen 
stage gelopen in ziekenhuizen in Nederland en Duitsland. Niet alleen de  
gynaecologen, maar ook de OK-assistenten hebben een training gevolgd.  
‘Dit draagt naast de kwaliteit van de operaties ook ontzettend bij aan de  
samenwerking binnen ons team’, aldus Henke. ‘Wij specialisten, bevinden ons  
tijdens de operatie op een paar meter afstand, achter de console, maar de  
OK-assistenten staan bij de patiënt aan de operatietafel. Vertrouwen en  
samenwerking vinden we erg belangrijk. Vandaar ook dat we altijd werken met een 
vast team.’ 
  
Treant Zorggroep startte vorig jaar met robotchirurgie bij patiënten met  
prostaatkanker. Na de komst van de robot in 2016, ondergingen vanaf oktober vorig 
jaar al bijna 100 mannen een robotgeassisteerde laparoscopische operatie 
(kijkoperatie waarbij de prostaat wordt verwijderd). Ben Knipscheer, uroloog bij  
Treant Zorggroep, is binnen het ziekenhuis verantwoordelijk voor deze operaties. 
Ook leidt Knipscheer een collega-uroloog op, zodat deze specialist de robotoperaties 
in de toekomst zelfstandig kan uitvoeren. 
  
‘Naast de prostaat- en baarmoederoperaties, zijn er 20 nieroperaties en een aantal 
reconstructieve ingrepen met de robot verricht’, vertelt Knipscheer. ‘We vinden het 
erg belangrijk om de mogelijkheden van de robot zo goed mogelijk te benutten. 
Daarom kijken we binnen Treant goed naar de kansen voor robotchirurgie in ons 
ziekenhuis.’ 
  
Treant Zorggroep verwacht in november 2017 te starten met gespecialiseerde  
bekkenbodem-operaties met behulp van de robot. Voor deze operaties verwijst Tre-
ant nu nog patiënten door naar andere ziekenhuizen. 
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AL WEER TWEEENEENHALF JAAR UW AUDICIEN IN ODOORN  
 
@win de hoorspecialist  
Tweeëneenhalf jaar geleden is de hoorzaak aan de Exloërweg 9 geopend. Een 
prachtige plek, waar audicien Edwin Scholten nog steeds erg blij mee is. De  
winkel is goed bereikbaar en er is voldoende en gratis parkeerruimte.  
 
In het begin hoopte hij dat het goed zou gaan lopen en al vrij snel kon hij zeggen 
dat dit het geval is. Mensen uit de regio van Odoorn, maar ook zelfs verder weg 
hebben de audicien in Odoorn gevonden! Edwin staat voor iedereen klaar die een 
passende hooroplossing wil.  
 
Hij staat garant voor een goede service en voor alle merken kan men bij hem  
terecht. Goed advies is belangrijk en Edwin neemt hier voor de tijd. Denk hierbij 
ook aan wek- en waarschuwingssystemen, tv- en muziekoplossingen, telefoons, 
rand- en solo-apparatuur en gehoorbescherming. 
 
Donderdag 29 juni vindt in samenwerking met fabrikant Widex een  
demonstratiedag plaats bij Boshof 5, naast café/restaurant De Boshof. Meedoen 
is gratis, het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Als men verzekerd wil zijn van 
een plaats, dan kan men zich aanmelden: 
 
Exloërweg 9 
7873 BW Odoorn 
0591-56 19 17 info@edwindehoorspecialist.nl  
www.edwindehoorspecialist.nl 
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LEZEN EN VOORLEZEN (112) 
 
n.a.v. 1) Harmen van Straaten, En toen kwamen de  
              monsters, Amsterdam 2017 
          2) Erik van Os, Elle van Lieshout, Marije Tolman, 
              Niets liever dan jij, Amsterdam 2016 
 
EEN GEK VERHAAL en MOOIE GEDICHTEN 
Over beide boeken schrijf ik iets in de volgorde waarin ze  
genoemd worden: 
 
Harmen van Straaten schreef (en tekende) al veel  
jeugdboeken o.a. die van Superjan. In zijn laatste boek 
gaat het over de rol van monsters in je leven. 
 
Hoofdpersoon is Jesse die bij zijn vader op een autosloperij woont (zijn moeder is al 
een jaar dood). Jesse ontdekt dat er twee soorten monsters zijn: de zogenaamde 
monsters die als je ermee in contact komt erg meevallen en met wie je kunt  
samenwerken: die wezens zijn bang voor (menselijke) beukers. 
En je hebt de gemene monsters: zij zijn eigenlijk mensen die gemeen voor andere 
mensen zijn en die de macht willen overnemen ten koste van alles. Gelukkig weet 
Jesse dat die gemene monsters kwetsbaar zijn, vooral als ze te kampen krijgen met 
daglicht. In de loop van het verhaal trekt Jesse op met een groep ‘goede’ monsters 
om de slechte te verslaan. Uiteindelijk vertrekken de goede monsters naar Monster-
eiland een plek waar ze het beste zichzelf kunnen zijn. Ze reizen, heel gek!, met een 
roze auto en een luchtballon (zie de tekening op p.102). Een spannend boek om in 
de vakantie te lezen. Zijn de monsters echt of verzonnen? Is een vraag om over na 
te denken.  
 
Uit het mooie boekje met kinderversjes, waarin dieren de hoofdpersonen zijn kies ik 
een typerend gedicht: 

 
BLIJ 
Blij zijn de pakjes die hier voor mij op tafel staan in hun blije 
pakpapier met linten en strikken en alles erop en erom en 
eraan // Blij schijnt de zon door het gordijn. Ballonnen  
hangen blij te zijn // Blij zijn de slingers de taart op mijn 
bord. Blij zijn mijn vingers die iedereen vandaag vertellen 
hoeveel jaar ik word. 
Er staan 20 van dit soort versjes in dit mooi uitgegeven 
boekje. 
                                                                                                     
Berend Boekman 
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VERVOERSVERBOD BIJEN 
 
Menig dorpeling heeft wellicht de grote gele borden in ons dorp zien staan met  
daarop de tekst “Vervoersverbod, Amerikaans Vuilbroed”. Wij vroegen ons af wat dat 
precies is. Op de website van De Overheid staat uitgelegd dat het een ziekte onder 
de larven van bijen betreft die niet gevaarlijk is voor mensen maar wel hardnekkig is 
binnen de bijenpopulatie. 
 
Door de Staatssecretaris van Economische Zaken is daarom op 9 juni een  
Tijdelijke Regeling Vervoersverbod bijen afgekondigd, in of vanuit een 3 km-gebied 
in Emmen - Borger-Odoorn. 
 
Het is belangrijk dat de bijen tijdelijk niet verplaatst worden, omdat de besmetting 
zich verder zou kunnen verspreiden en daarmee de kans op het uitsterven van de 
bijen wordt vergroot en tevens het niet meer bevruchten van bepaalde gewassen. 
In schone, goed geventileerde kasten is de kans op besmetting kleiner en daarnaast 
kan jaarlijkse controle er voor zorgen dat deze ziekte onder controle blijft of niet meer 
voorkomt. 
 
Wie wil weten waar het verbod precies geldt, kan dat nalezen op de site van  
De Overheid, onder “Tijdelijke regeling vervoersverbod Emmen – Borger-Odoorn”;  
daar staat een link om te downloaden. In dit artikel staan alle wegen vermeld  
waarvoor het verbod geldig is. 
 
Conny van der Bent 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS JULI-AUGUSTUS 2017 

 

Afwijkende openingstijden in de zomer. De  

bibliotheek Odoorn is de hele zomer geopend.   

LET OP: van 24 juli t/m 2 september is de bibliotheek op woensdag en vrijdag 

gesloten. In de vakantieperiode is de uitleentermijn 4 weken. 

 

Vakantietips: 

-U kunt een maandabonnement (geldig voor 20 materialen) kopen in de bibliotheek 

voor € 10,00. Met de bibliotheekpas kunt u in alle bibliotheken in Drenthe materialen 

lenen en terugbrengen.  

-U kunt de materialen gratis 2 keer verlengen via internet www.bibliotheekodoorn.nl 

-Gaat u op vakantie in Nederland? Neem dan uw bibliotheekkaart mee. Sinds dit jaar 

doen alle bibliotheken in Nederland mee aan Gastlenen.  

U kunt dan gratis in een andere bibliotheek lenen. 

 

Zomerlezen met de VakantieBieb 

Of u nu met vakantie gaat of thuis blijft. In de VakantieBieb-app vindt u een leuk  

leespakket voor het hele gezin. U hoeft hiervoor niet eens lid de zijn van de  

bibliotheek… 

Vanaf 1 juni 30 e-books voor de jeugd. 

Vanaf 1 juli 30 e-books voor volwassenen.  

Laat de vakantie dus maar beginnen.  

Download de VakantieBieb vanaf 1 juni op uw tablet of mobiel. 

 

Expositie van Marieka Heijne in Bibliotheek Odoorn 

Marieka Heijne uit Odoorn schildert al 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. Jarenlang heeft ze 

les gehad van Edith Stoel uit Klijndijk. De schilderijen van Marieka Heijne zijn in juli 

en augustus nog te zien in de Bibliotheek Odoorn tijdens de openingsuren, zie 

www.bibliotheekodoorn.nl/snel-naar-openingstijden 

Bibliotheek Odoorn 
Langhieten 5 
www.bibliotheekodoorn.nl 
www.facebook.com/bibliotheekodoorn 
info@bibliotheekodoorn.nl                        
 
PS  Wij wensen u een fijne vakantie! 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 

 

 

1969. Het nog onbebouwde terrein tussen de Klaproosstraat en de Korenbloemstraat. 

Daar lag een klein meertje. Op de achtergrond de voormalige boerderij op de hoek van 

de Exloërweg en de 2e Goornsweg. Daar staat nu het huis van de Familie Tissing. 


