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KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  5 april 2023     
 
Rond aanvang van de meteorologische lente zitten de hoofduitvoerders van 
onze dorpskrant weer gereed om alle ingekomen artikelen tot een leesbaar 
geheel te smeden. Het is nog koud maar zeker ook zonnig en met wat 
fantasie valt het gevoel van een voorzichtig intredende lente te beleven. De 
“meteorologische lente”, zo leren wij van internet, begint op het gehele 
noordelijk halfrond vanaf 1 maart en duurt voort tot 1 juni en is eigenlijk 
gewoon gebaseerd op een afspraak. Niets ingewikkelds aan, doet de naam 
anders vermoeden. De bepaling van de astronomische lente ligt 
gecompliceerder en begint, ieder jaar net even op een ander moment, 
wanneer de zon recht boven de evenaar staat, doorgaans zo rond de 20e/21e 
van de maand. Simpeler gezegd: de astronomische lente begint op het 
moment dat de dag en de nacht even lang zijn. Het woord lente is overigens 
afgeleid van “lang” en heeft betrekking op het feit dat de dagen weer lengen. 
 
Na het opfrissen van de algemene kennis is er ook plaatselijk het een en 
ander te beleven; cv MIK organiseert een gezellige high tea middag (kom dus 
allen gezellig langs en neem gezellig de buurvrouw mee), Plaatselijk Belang 
distribueert op korte termijn en huis-aan-huis de nieuwe dorpsvlag (zie ook 
daarvoor elders deze Snikke) en er worden weer jaarvergaderingen 
gehouden. Om ook de mensen die wat minder of geen tijd online 
doorbrengen op de hoogte te houden van het digitale nieuws valt verder te 
vermelden dat de eerder in ons dorp gesignaleerde zwerver (die naar verluid 
overigens wel in het bezit was van eten en geld) inmiddels het dorp definitief 
verlaten lijkt te hebben. Laatstelijk werd hij gesignaleerd richting Schoonloo. 
 
Wij wensen u veel lees- en puzzelplezier met deze Snikke! 

  

Maart 2023 Jaargang 43 Nummer 7 



AGENDA 
 

15 mrt – Klaverjassen 
18 mrt – Laatste dag opgave gezellige 

high tea middag (c.v. MIK) 
24 mrt – Gezellige high tea middag 
 (c.v. MIK) 
25 mrt – Oud papier 
 (IJsvereniging Odoornerveen) 
29 mrt – Klaverjassen 
1 apr – Baggeractiviteiten Oranjekanaal 
5 apr – Laatste dag inleveren kopie 

Dorpskrant De Snikke 
12 apr – Klaverjassen 
13 apr – Algemene Ledenvergadering 
 Plaatselijk Belang 
6 mei – Oud papier 

(St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
16 mei – Jaarvergadering Stichting 

Verenigingsgebouw Odoornerveen 
17 juni – Oud papier (c.v. MIK) 
29 juli – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
9 sep – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
21 okt – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
2 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
 
  

 

CML Translations 
 
 

Cathy Linschooten 
Vertaler Nederlands-Engels 

(native speaker Engels) 
 
 

Zuidzijde 40 
7874 TG Odoornerveen 

 
 

Tel: 0591-387690 
Mobiel: 06 - 57 55 00 79 

cathy.linschooten@xs4all.nl 



KLEURPLAAT 
 

Hierbij de tussenstand na de ingeleverde kleurplaten van januari: 
 

1 t/m 6 jaar: 
Tim Röttink  60 pnt. 
Luuk Röttink  60 pnt. 
Aron Cremers  30 pnt. 
Julia Evenhuis  30 pnt. 
Ravi Baas  10 pnt. 
Liva Baas  10 pnt. 

7 t/m 12 jaar: 
Jesper Röttink  60 pnt. 
Noa Eggens  50 pnt. 
Lisa Radema  40 pnt. 
Elise Radema  20 pnt. 
Elisa Oving  20 pnt. 
Daan Radema  10 pnt. 

 
  



SVO-SPORT 
 

Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijke gymzaal, Zuidzijde 16-C 
Pilates   iedere maandag  20.00 - 21.00 uur 
Total Body  iedere woensdag  20.00 - 21.00 uur 
Volleybal  iedere donderdag  19.30 - 21.00 uur 
 

Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij 
SVO via sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com. 
 
  



BOEZEN BEREND 
 

Begunt de meert-maond glupens kold, 
Kriegt wij zun maor ook nog snij in ’t kale hold  Boezen Berend 
 
 
  



VROUW STAVAST GEEFT ANTWOORD 
 

Hebben jullie dat nou ook, dat je ineens nieuwsgierig naar iets bent? Of dat je 
een vraag hebt maar geen puf hebt om het antwoord zelf uit te zoeken? Stuur 
je vraag naar vrouwstavast@gmail.com dan lees je het antwoord in de 
volgende Snikke. In principe mag je alles vragen, als je het fatsoenlijk houdt. 
 

 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 

KLEINE ANALYSE VAN EEN GEWONNEN PUBQUIZ 
 

Was het een stuk algemene kennis, was het het allround team met diverse 
specialismen in haar midden, was het misschien de leeftijd van de 
samensteller en presentator van de Odoornervener pubquiz of was het toch 
gewoon een kwestie van geluk hebben op die gezellige zaterdagavond in 
dorpshuis De Miet ? Wie het weet mag het zeggen, maar het meest voor de 
hand liggend is het feit dat een combinatie van bovengenoemde vier factoren 
er waarschijnlijk voor gezorgd heeft dat PleiBo aan het eind van de avond de 
meeste punten bij elkaar had gesprokkeld. Normaliter had het team 
PleiCreBo moeten heten, maar de familie Cremers gaf de voorkeur aan een 
eveneens mooie toneelavond in hun huidige woonplaats Odoorn. Jammer, 
want nu doen ze niet mee in de roulatie van de prachtige standaard waarmee 
de overige vier leden van deze van origine burenkaartclub vol trots mee naar 
huis gingen. 
Na enige uitleg van quizmaster Eddie Zinnemers begonnen zaterdagavond 
11 februari totaal dertien teams aan de eerste pubquiz van Odoornerveen. Als 
opwarmertje moesten tien vlaggen van Europese landen herkend worden. 
Meteen negen van de tien goed; alleen de vlag van Albanië werd niet 
herkend. Hierna de overige zeven rondes die op luchtige, muzikale en 
deskundige manier werden gepresenteerd met ondersteuning van een 
gitarist. Vermakelijke rondes zoals “Doornen en venen”, “Over de datum”, 
“Oranje” en “Vleesjes” met stuk voor stuk tien leuke, op de avond 
toegesneden vragen, passeerden de revue. Echter, sommige vragen waren 
ook ons team te machtig. Een stuk vlees (de tomahawk), de naam van een 
prins (Floris) en de artiest of groep die ooit de meeste platen heeft verkocht 
(Beatles) wisten wij niet correct op het antwoordformulier te krijgen. Maar 
vragen als “Welk instrument bespeelt Jan Vayne ?”, “In welke gemeente ligt 
het dorp Oranje?”, “Hoeveel graden Fahrenheit is 0° Celsius ?” en “Welke 
bekende voetballer / voetbalanalist werd er geboren op 11 februari 1983 ?”, 
leverden geen enkel probleem op. De punten bleven dus rijkelijk 
binnenstromen en halverwege, bij het bekend maken van de tussenstand, 
namen wij (Minie, Jikke, Geert en Harm Jan) de derde plaats in met 32½ 
punten. Vol goede moed begonnen we dan ook aan het tweede deel van de 
quiz. En ook nu werden de punten weer nauwkeurig bijgehouden en bleek dat 
we gemiddeld toch wel zo’n acht van de tien vragen per ronde goed hadden. 
Tijdens het nakijken van de antwoorden en het optellen van de punten door 
mevrouw Zinnemers, viel het individuele spel “Gele en rode kaart” als cooling-
down ook bij iedereen in de smaak, evenals de aangeboden heerlijke hapjes 
dat natuurlijk deden. Gelukkig had de quizmaster genoeg vragen voorbereid 
om ook hierbij uiteindelijk tot een winnaar te komen. 
En toen Zinnemers na een leuke avond quizzen meteen bekend maakte dat 
het team dat als eerste was geëindigd 66½ punten had gescoord, begon het 



winnen van de pubquiz steeds meer te 
kriebelen. Want dat totaal hadden we zelf ook 
uitgerekend. Een ex aequo had nog roet in het 
eten kunnen gooien, maar toen er bij de 
prijsuitreiking één team overbleef was het 
duidelijk. Het gemiddeld oudste team van 
deze quizavond ging naast de mooi standaard 
ook nog met een heerlijke taart naar huis. 
Toch zal het winnen van de pubquiz 
hoofdzakelijk wel bepaald zijn door de factor 
“geluk”. Gelukkig schreven we ons op het 
laatste moment nog in voor de quiz, gelukkig 
was de kennis goed verdeeld over de vier 
ploeggenoten en gelukkig was de leeftijd van 
de samensteller / presentator ongeveer 
dezelfde als de gemiddelde leeftijd van 
PleiBo. Algemene kennis ? Wie weet …… 
MIK, hartelijk dank voor het organiseren van 
deze vermakelijke, goed georganiseerde 
quizavond. Voor herhaling vatbaar wat ons 
betreft.       De leden van PLEIBO 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 

ALV 
Zoals in ons reglement vastgelegd, houdt Plaatselijk Belang zijn jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 April in dorpshuis De Miet. We 
beginnen om 20.00 uur.  
Voor het informatieve deel na de vergadering zelf, zijn we nog op zoek naar 
een inspirerende spreker. We houden jullie op de hoogte, maar noteer de 
datum en de tijd alvast. En als we die spreker niet vinden, hebben we altijd 
nog een prachtige fotoserie over Afrika of Afghanistan die we kunnen laten 
zien. In de ALV zullen wij ook vertellen aan welke onderwerpen wij het 
afgelopen jaar ons dorpsbudget (gedeeltelijk) hebben uitgegeven. Komt allen! 
 

Verkiezingen 
Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. Zoals u gewend bent, zal ook nu ons dorpshuis weer worden 
ingericht als stembureau, bemand door vrijwilligers uit ons eigen dorp.  
Waar u ook wel, of juist niet enthousiast van wordt, ga in elk geval stemmen. 
Het is een recht en een voorrecht. Denk maar eens aan al die landen waar 
nooit gestemd kan worden en hoe het leven daar is. 
 

Contributie 
Omdat het nieuwe verenigingsjaar inmiddels is begonnen, vragen wij onze 
leden de contributie à 7,50 euro over te maken op rekeningnummer 
NL95RABO0348014945, ten name van Plaatselijk Belang Odoornerveen. 
We denken dat we inmiddels al onze leden via de mail benaderd hebben.  
Degenen van wie we nog geen mailadres hebben, vragen we vriendelijk via 
de mail te reageren: plaatselijkbelangodoornerveen@gmail.com, onder 
vermelding van je naam, je fysieke adres en (in het kader van de AVG) de 
mededeling dat wij je e-mailadres mogen gebruiken voor uitsluitend 
mededelingen van Plaatselijk Belang.  
Mocht u nog geen lid zijn en dat wel willen worden, maak dan het bedrag van 
7,50 over naar de genoemde rekening. Daarmee bent u (en uw gezin) nieuw 
lid geworden en ontvangt u bovendien het jubileumboek over ons dorp (Zo 
lang de voorraad strekt). 
 

Schoonloopdag 
Ook dit jaar organiseren we weer een schoonloopdag in Odoornerveen. We 
doen dit op zaterdag 25 maart, tussen 09.00 en 12.00 uur. 
We beginnen om 09.00 uur bij het dorpshuis met koffie, verdelen de straten 
en gaan aan de slag. Volle vuilniszakken langs de weg laten staan, die 
worden opgehaald (door mij) en naar de stort gebracht.  
En mensen, echt, een dorp zonder vuilnis in de bermen ziet er zoveel 
prettiger uit! Kom met zijn allen en laten we ervoor zorgen dat ons dorp er 
weer netjes uit ziet! 
 



Dorpsbudget 
De testfase van de dorpsbudgetten is voorbij en de gemeenteraad heeft 
besloten dat alle dorpen elk jaar een bepaald budget krijgen om te besteden 
aan zaken die voor het hele dorp van belang zijn. Uiteraard moeten wij 
daarover elk jaar ook verantwoording afleggen aan de gemeente, maar dat 
doen we graag. 
Dat betekent namelijk dat Plaatselijk Belang structureel meer financiële ruimte 
zal hebben en voorlopig contributieverhoging niet meer aan de orde is. 
We kunnen bijvoorbeeld het onderhoud van de AED’s nu eenvoudig uit de 
beschikbare gelden betalen.  
Heeft u concrete ideeën, of misschien alleen maar vage gedachtes, over een 
plan dat het hele dorp ten goede komt, aarzel niet en deel dat plan met ons. 
Wij zullen dan uitzoeken of en hoe dat plan uitvoerbaar is en het initiatief 
nemen om er mee aan de slag te gaan.  
We hebben overigens ook nog een bestaand lijstje dat eerder uit jullie input is 
ontstaan, waar we nog wel even mee uit de voeten kunnen.  
 

Dorpsvlag 
Terwijl deze Snikke in elkaar werd gezet, heeft de wethouder die voor ons 
dorp verantwoordelijk is, Henk Zwiep, op vrijdag 3 maart officieel de eerste 
dorpsvlag gehesen bij het dorpshuis. Daarmee is ook het startsein gegeven 
(eindelijk) voor het uitdelen van de vlaggen, die samen met deze Snikke bij 
elk woonadres worden bezorgd.  
Ook de Week-In-Week-Uit zal aan deze kleine ceremonie aandacht besteden. 
De dorpsvlag mag altijd wapperen, er gelden geen protocollaire beperkingen 
vanwege dag of nacht of zo.  

Eisso Kronenberg 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 

Gezellige middag. 
Op vrijdagmiddag 24 maart organiseren wij een gezellige high tea middag in 
het dorpshuis. U bent vanaf 14.30 welkom in het dorpshuis de Miet. 
Om een beetje een idee te hebben hoeveel mensen er komen zouden wij het 
als bestuur heel fijn vinden dat u zich opgeeft. De kosten voor deze middag 
zijn voor leden gratis en voor niet leden 5,00 euro. Kom gezellig naar de Miet 
om onder het genot van een kopje thee en iets lekkers bij te kletsen. Neem je 
buurman of buurvrouw gezellig mee.  
Opgave kan t/m 18 maart op cv.mik@hotmail.com. Appen of bellen mag ook 
naar Manon Koolhof: 06-30587302. 

Bestuur cv. MIK 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 

Houd uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog steeds kans op een prijs! 
De prijzen worden per maand verdeeld aan de hand van de volgorde van de 
getrokken getallen. De volgende getallen zijn getrokken: 
 

– 49 – 12 – 13 – 63 – 53 – 58 – 
 

Wanneer alle getallen van uw BINGO-kaart zijn weggestreept dan kunt u uw 
volle BINGO-kaart inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Graag uw 
BINGO-kaart duidelijk voorzien van naam en adres !! 
 

 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 

Beste dorpsgenoten. We kunnen als SVO weer terugblikken op een zeer 
geslaagd evenement in ons dorpshuis, de pubkwis onder leiding van Eddy 
Zinnemers, ook bekend als toneelregisseur. Alle credits voor c.v. MIK voor de 
organisatie, maar ook voor Eddy voor de erg leuke presentatie. Het bleef nog 
lang onrustig in het dorp na de kwis. Maar ook een applausje voor onszelf, 
voor de smakelijke hapjesschalen en ons barteam. 
Wil jij ook deel uitmaken van het barteam, of helpen bij andere activiteiten? 
Vrijwilliger worden? Activiteit in het dorpshuis betekent ook dat wij weer 
vrijwilligers inzetten voor met name bardienst, maar bij grotere evenementen, 
zoals de wandel 4-daagse en het dorpsfeest worden er diverse hand- en 
spandiensten verricht. Mocht je nog geen vrijwilliger zijn voor het dorpshuis, 
maar lijkt het je leuk om af en toe te helpen, meld je dan aan. 
secretarissvo@gmail.com 
 

Jaarvergadering SVO: 
Op dinsdag 16 mei houdt SVO haar jaarvergadering. Bij dezen bent U allen 
uitgenodigd deze bij te wonen. De agenda wordt te zijner tijd bekend 
gemaakt. 
 

Energiegebruik in dorpshuis en gymzaal: 
Wij roepen een ieder die gebruik maakt van dorpshuis en gymzaal op om 
bewust om te gaan met energie. Let erop dat je de kachel niet hoger zet dan 
absoluut noodzakelijk, doe liever warme kleding aan, dan kan de kachel ook 
een paar graden lager. Zet de kachel uiterlijk een half uur voor afloop van je 
activiteit uit. Dit help ons een hoop gas en dus geld besparen. Bij voorbaat 
dank voor jullie begrip. 
 

Duurzaamheid: 
We komen steeds dichter bij een keuze voor het verduurzamen van het 
dorpshuis. De richting is wel ongeveer bepaald, nu is het zaak onze 
opgedane kennis te combineren met het kostenplaatje. Wordt vervolgd. 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 

OPROEP/VACATURE: 
Omdat Ria Blankenstein het bestuur gaat verlaten zoeken wij per direct een 
nieuw enthousiast bestuurslid. De rolverdeling binnen het bestuur is nu als 
volgt: Robert Nijboer   voorzitter 

Marian Middelhuis  secretaris 
Corry Plat   penningmeester 
Jan Willem Eggens  lid 
Ria Blankenstein  lid 
Anouschka Zwiggelaar lid 

Er wordt 1 keer per maand vergaderd. In principe op de eerste dinsdagavond 
van de maand.  
Naast de bestuursfuncties zijn andere taken binnen het bestuur verdeeld, 
zoals de inkoop, coördinatie van vrijwilligers, beheer van de dorpshuis 
agenda , onderhouden van contacten met leveranciers. Voor grotere 
evenementen werken we met draaiboeken waarin de verschillende taken 
worden verdeeld. Terugkerende evenementen zijn het jaarlijkse toneelfeest 
en de wandel 4-daagse, waarvoor wij stempelpost en rustplaats zijn. Lijkt het 
je leuk om bestuurslid te zijn, heb je goede suggesties en ben je bereid je in 
te zetten voor je mede dorpsbewoners, meld je dan aan via 
secretarissvo@gmail.com 

Marian Middelhuis 
 
  



BAGGERACTIVITEITEN ORANJEKANAAL 
 
In navolging van de baggeractiviteiten die onlangs plaatsvonden in 
Kibbelveen (rijdende door dat dorp zal u vast opgevallen zijn dat de wijk 
daardoor behoorlijk is opgeschoond) heeft het waterschap aangekondigd ook 
in Odoornerveen over te willen gaan tot baggerwerkzaamheden. Die 
werkzaamheden hebben een historisch tintje, omdat recentelijk door 
magneetvissers ter hoogte van Noordzijde 25 attributen uit het water zijn 
gehaald die in verband worden gebracht met een in de 2e wereldoorlog 
uitgevoerde beschieting door een Duits vliegtuig op een schip dat destijds 
zonder kwade bedoelingen door het Oranjekanaal, ter hoogte van Noordzijde 
25, voer. Naar verluid kwam bij die actie de vrouw van de schipper om het 
leven. Het is niet bekend welke attributen boven water zijn gehaald, maar er 
lijkt sprake van vondsten van historische waarde. Reden in ieder geval voor 
het waterschap om de bodem ter plaatse te onderzoeken. Omdat het 
betreffende voorval in de tweede wereldoorlog in ons dorp plaatsvond wil het 
waterschap eventuele vondsten tentoon stellen in het dorpshuis. Het is 
natuurlijk echter afwachten wat er letterlijk boven  water komt. Omdat 
verwacht wordt dat er mogelijk ook sprake is van zwaardere voorwerpen die 
boven water moeten worden gehaald is aangegeven dat enige hulp van 
enthousiaste plaatselijke vrijwilligers op zijn plaats kan zijn. We hopen dus op 
enige steun vanuit de inwoners. Benodigd: Goed humeur en kleding die vies 
mag worden. Het waterschap start met de actie om 10.00 uur vanuit de 
Zuidzijde ter hoogte van nummer 35 (recht tegenover Noordzijde 25). 
Vrijwilligers kunnen zich melden bij de aanwezige schaftkeet waar de koffie 
klaar staat.  De werkzaamheden gaan van start op zaterdag 1 april en krijgen, 
afhankelijk van hetgeen aangetroffen wordt, een vervolg op maandag 3 april. 
In een volgende Snikke doen we verslag van de boven water gehaalde 
vondsten. 
 


