
 

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

T/M  1 mei 2013     
 
De maand is weer voorbij gevlogen. Op papier is het intussen lente 
geworden, maar buiten is er nog niet veel van te merken. De 
sneeuwklokjes in het gras bloeien nog steeds; het is haast niet te geloven. 
Wij zouden daar geen maanden in de kou moeten staan; we zouden het 
niet overleven.  
Zijn wij als mens in onze ontwikkeling dan zo ver van de natuur 
afgedwaald? Of zou het nooit de bedoeling zijn geweest dat we zulk koud 
weer zouden kunnen trotseren? We kunnen als mens wel veel, maar het 
weer veranderen zit er nog niet in. "Maar goed dat dit niet kan" roept dan 
iedereen, want dan zou er nog meer tweestrijd komen. 
Pasen werd dan ook geen buitenfeestje. 
Ik meen me te herinneren dat, toen er voor de eerste keer plannen waren 
om op tweede paasdag noten te schieten, dit op het schoolplein plaats 
zou vinden. Behalve bij slecht weer, dan zouden we van de gymzaal 
gebruik kunnen maken. Het was slecht weer (of te koud) dus gingen we 
die ochtend naar de gymzaal. We zijn er ook nooit weer weggegaan. Het 
is een superplek. De opkomst was dit jaar ook weer groot en het lijkt wel 
of er steeds meer kinderen bijkomen. 
Het paasvuur 's avonds was net als vorige jaren weer druk bezocht door 
jong en oud. Schoonoorders rekenen er al helemaal op dat Odoornerveen 
wel weer een paasvuur zal hebben. Ik kon me nauwelijks aan het vuur 
warmen, zo'n dikke laag mensen stond er voor. 
In ieder geval heeft iedereen weer van de vlammen van het vreugdevuur 
kunnen genieten en konden diegenen die het dichtst bij het vuur zaten 
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zich het beste warmen. Dat was trouwens maar aan één kant, de wind 
zorgde aan de andere kant voor flinke afkoeling. Af en toe moest er dus 
even worden gedraaid. 
En nu op naar de lente! 
 
 



AGENDA 
 
  8 apr  – Biljarten 
16 apr  – Vrouwen van Nu 
17 apr  – Klaverjassen 
20 apr  – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
22 apr  – Biljarten 
  1 mei – Laatste dag aanleveren copy De Snikke 
14 mei – Vrouwen van Nu 
15 mei – Vrouwen van Nu (busreis Deventer) 
17 mei – Laatste dag aanmelden Zeskamp (c.v. MIK) 
18 mei – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
  9 jun  – Zeskamp (c.v. MIK) 
 

BORRELAVOND!! 
Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur in dorpshuis “De Miet”! 

 



        ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In deze Snikke treft u onder andere het verslag aan van de 
jaarvergadering van SVO, die onder voldoende belangstelling op 26-03 
jongstleden plaatsvond. U treft in die notulen onder andere nieuws aan 
over wijzigingen in de bestuurssamenstelling en wijzigingen in de 
gehanteerde tarieven.  
SVO is blij dat ze het bestuur heeft kunnen uitbreiden met Mike Zuidland 
en Corry Lukkien. Corry zal in de nabije toekomst de rol van 
penningmeester gaan vervullen, terwijl Mike het vice-voorzitterschap op 
zich zal nemen. Beide taken worden definitief na het afscheid van Marco, 
dat rond juni/juli voorzien wordt.  
In de afgelopen maand voerde SVO onder andere overleg met de DAR. 
We stonden onder andere stil bij de voorgenomen tariefswijzigingen, de 
inrichtingsplannen en hadden in de DAR, op initiatief van plaatselijk 
belang, enig contact over de door plaatselijk belang aangeschafte AED.  
Ook vond in de afgelopen maand de halfjaarlijske klussendag plaats. Veel 
aandacht ging uit naar de opschoning van de singels rond het sportveld. 
Hiermee leverde SVO haar bijdrage aan het paasvuur.  
In maart hebben we de sloten en sleutels vervangen van de hoofdingang 
van het verenigingsgebouw en van de zijingang, ter hoogte van de 
keuken, van het dorpshuis. We menen inmiddels alle belanghebbenden 
daarvan op de hoogte te hebben gesteld en hebben verschillende mensen 
voorzien van nieuwe sleutels.  
In de volgende Snikke zullen wij u van exacte info voorzien omtrent de 
geplande Oud-IJzer-actie in mei. Hebt u nog oud ijzer liggen? Hou het dan 
nog even vast; in mei halen we het graag bij u op! 
Ten slotte nog dit: SVO beschikt over een aantal plastic, rode kuipstoelen 
die af en toe ook worden verhuurd. Sinds enige tijd menen wij zo’n 20 van 
die stoelen te missen. Mogelijk heeft iemand ze gebruikt en vergeten terug 
te brengen? We kunnen nu niet meer geheel voldoen aan de vraag naar 
stoelen in voorkomende gevallen. Staan ze bij u thuis? Neem dan even 
alstublieft even contact met ons op! 

Namens SVO, 
Robert Nijboer 



SVO-SPORT 
 
ZAALVOETBALTOERNOOI 
Vrijdagavond 1 maart is er gevoetbald tot ze er bij 
neervielen… Vier teams van elk 3 spelers 
bepaalden in onderlinge wedstrijden wie er met de 
prijzen (en eer) naar huis mocht. 
Het was een gezellige avond die we gelukkig 
zonder kleerscheuren zijn doorgekomen, ondanks 
de af en toe ongemeen felle strijd om de bal.  
Tegen 21.30 uur werd de laatste wedstrijd 
gespeeld die ook gelijk een finale was. 
Teams C en D gingen tot het uiterste in hun 
onderlinge krachtmeting waarbij team D heel knap een 4-0 en 5-1 
achterstand binnen de speeltijd wist om te buigen naar 5-5. Een laatste en 
beslissend doelpunt moest dus uitsluitsel geven. Het team D, bestaande 
uit Niels Nijenhuis, Rick van der Horst en Edwin Broekkamp  kon 
uiteindelijk de taart verdelen; gefeliciteerd jongens!  
Het was nog even gezellig druk in het dorpshuis. Iedereen die heeft 
meegedaan en meegeholpen, hartelijk bedankt en tot een volgende keer! 
 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Verenigingsavond 
Paasstukje maken 
 
Op 19 maart 2013 hebben de vrouwen van nu onder leiding van Sylvia 
Medema een paasstukje gemaakt. Door Truus van Eden werd Sylvia 
hartelijk welkom geheten. Sylvia heeft in het verleden de bloemenzaak in 
Petto in Schoonoord gerund. Zij is daar mee gestopt en geeft nu thuis nog 
workshops op afspraak. Zie de website www.workshopbloemenenzo.nl. 
Sylvia had de in het vierkant gezette tafels al voorzien van de nodige 
attributen. Zo lag er een leuke schaal waarop het stukje werd opgebouwd. 
Er werden rond gesneden oaseblokken uitgedeeld en dit werd bekleed 
met een groot blad. Daarop werd mos, wat groene takken geplaatst. Er 
werden twee nestjes van touw in elkaar gedraaid en daarin konden de 
eitjes worden geprikt. Een gele roos en een gerbera werden erin gestoken 
en ter vervolmaking werd een geruit lint om de ronding gestrikt. Iedereen 
was druk bezig en na een drankje ging het verder. Sommigen, die 
ongetwijfeld groene vingers hadden, waren al snel klaar, en anderen 
hadden wat hulp nodig, maar uiteindelijk ging iedereen voldaan naar huis 
en zal met de Pasen een leuk stukje de tafel opsieren. 
 
Sylvia werd door Truus bedankt voor haar 
bijdrage aan deze zeer geslaagde avond.  
 
Marijke Uitbeijerse 

foto: 
Eliska van Heijningen 

 
 
 



        ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Notulen Jaarvergadering  SVO  
  
Datum:  26-03-2013 
Locatie: Dorpshuis 
Aanwezig: Alexander Evenhuis, Robert Nijboer, Marco den 

Aantrekker, Jan Willem Eggens, Ria Blankenstein 
Aanwezig dorp:  
 
1. OPENING 
Voorzitter Alexander Evenhuis opent de jaarvergadering met een woord 
van welkom.  
 
2. NOTULEN 
De notulen van de jaarvergadering d.d. 20-03-2012 zijn in de Snikke van 
april 2012 reeds verschenen. Ook ter vergadering zijn ze inzichtelijk voor 
de vergadering. Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden 
onveranderd goedgekeurd. 
 
3. JAARVERSLAG 2011 
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Robert Nijboer.  Er zijn 
geen opmerkingen over het verslag. 
 
4. KASCONTROLECOMMISSIE 
In de kascommissie hadden zitting Hans van der Klis en Marjan 
Brauckman.  Bij monde van eerstgenoemde wordt verslag uitgebracht. Er 
zijn geen ongeregeldheden aangetroffen in de kas. De penningmeester 
wordt decharge verleend. Hans van der Klis merkt, evenals vorig jaar, op 
dat het raadzaam blijft rekening te houden met de maximering van het 
garantiefonds en te overwegen een tweede bank te zoeken om het 
bestaande kapitaal te spreiden, teneinde financiële risico’s af te dekken.  
In de kascommissie blijft Marjan Brauckman zitting houden. Hans van der 
Klis wordt namens het bestuur bedankt voor zijn gedurende 2 jaar 
verrichte werkzaamheden. 
Tot nieuw kascommissielid wordt Anita Begeman benoemd.  
 
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 
• Financieel  jaarverslag 2012 
Via een presentatie op de beamer licht penningmeester Marco den 
Aantrekker het jaarverslag 2012 toe. De totale inkomsten bedroegen 



€28.459,21. De totale uitgaven bedroegen €26.645,93. Het netto-resultaat 
eindigt daardoor op €1813,18. De specifieke inkomsten met betrekking tot 
Kern en Kader, groot € 125.000,00, zijn buiten deze beschouwing gelaten.  
De reserve bedraagt eind 2012 €175.341,19 (inclusief de bijdrage Kern en 
Kader, groot €125.000,00).  
In het algemeen merkt de penningmeester op dat het netto-resultaat wat 
lager is dan in het voorgaande jaar, toen er de nodige bijzondere 
inkomsten waren. Overigens wordt vanuit SVO ook gestuurd op de 
resultaten en sluit het behaalde resultaat goed aan bij hetgeen 
oorspronkelijk is begroot.  
- Wendy Cremers wil weten hoe het kan dat achter de inkomsten bij 
Pilatus en Tae Bo decimalen staan, terwijl er toch sprake is van een 
afgeronde contributieprijs. 
Dat hangt samen met het feit dat nieuwe leden, afhankelijk van het 
moment van instroom, een deel van de resterende contributie betalen.  
• Begroting 2013 
Ook de begroting 2013 wordt aan de hand van een beamerpresentatie 
toegelicht. Aan inkomsten is voorzien €27.230,00. Aan uitgaven wordt 
voorzien € 27.005,00. Het verwachte resultaat komt hiermee op € 225,00. 
Een aantal bedragen is  fors hoger dan in 2012 vanwege het feit dat we 
nu ook de gymzaal in eigendom hebben. Er is sprake van een 
conservatieve begroting.  
SVO verwacht , op basis van signalen van de gemeente, dat 
subsidiegelden de komende jaren zullen verminderen. Dit geldt overigens 
niet de subsidiering in het kader van Kern & Kader, aangezien hierover 
specifiek in het kader van de overname afspraken zijn gemaakt.  
- Cor Ruiter vraagt welke investeringen op groot onderhoud worden 
voorzien. 
SVO heeft een 10-jaren begroting voor wat betreft het groot onderhoud. 
Jaarlijks staan herstel- of vervangingswerkzaamheden gepland. 
Afhankelijk van de staat van onderhoud van het item op dat moment wordt 
besloten of de herstel- of vervangingswerkzaamheden op dat moment 
worden uitgevoerd of dat het in een later stadium kan worden opgepakt.  
- Cor Ruiter stelt vast dat voor gas en elektra hetzelfde is begroot 
als in 2012. 
De constatering is correct. SVO verwacht weliswaar enige reguliere 
prijsverhoging, maar heeft tegelijkertijd de verwachting dat de thans 
aangebrachte isolering een positief effect zal hebben op de energielasten.   
- Edwin Broekkamp constateert dat de voormalige reserves van 
OVO niet terug te vinden zijn in de financiële overzichten. 
SVO beaamt dat dit klopt. Onlangs is, in overleg met de DAR, besloten de 
sportreserve van SVO niet meer apart in de boeken op te nemen, gelet op 



het gedeelde en elkaar aanvullende belang, ook in financiële zin, van 
zowel gymzaal als dorpshuis. Aparte boeken heeft in dat verband geen 
meerwaarde meer. Investeringen op enig gebied worden daarnaast altijd 
doorgesproken binnen het bestuur, waarin aandacht is voor de financiële 
effecten op de totaalbalans. Tenslotte merkt SVO op dat de het restgeld 
van de feestcommissie wel apart vermeld wordt in de boeken, aangezien 
het hier gelden betreft die in beginsel ten bate staan van het hele dorp.  
- SVO staat verder stil bij de voornemens op het gebied van 
tariefsverhoging: 
+ Al vorig jaar is afgesproken een tariefsverhoging door te voeren bij   
Bewegen voor Ouderen, waarvan de 2e stap naar €35,00 in 2013 wordt 
doorgevoerd. 
+ De volleybaltarieven worden per 01-01-2014 verhoogd van €54 naar 
€70. Dit hangt samen met het meer in overeenstemming brengen van de 
contributieprijs naar het niveau van andere sporten, waar ook sprake is 
van wezenlijke uurprijzen voor de sportleiding.  
 
Edwin Broekkamp merkt op dat er mogelijk ook richting sportleiding 
gesproken zou moeten worden over de uurtarieven, aangezien verhoging 
van de uurtarieven ook al jarenlang niet aan de orde is geweest.  
Adri van Bergen wil weten waar het verschil in uurtarief tussen de 
verschillende sportleidingen in zit. 
SVO benadrukt dat dat afhangt van de individuele uurprijs die per 
sportleider verlangd wordt.  
Edwin Broekkamp is van mening dat aanpassing van de uurtarieven altijd 
mogelijk moet kunnen zijn, mits SVO kan uitleggen hoe ze tot die 
aanpassing komt.   
+ SVO meldt verder voornemens te zijn om een jaarlijkse 
verhogingsruimte vast te stellen tussen de 2 en 5 % op sporttarieven, 
ingaande 01-01-2014. SVO wil dit doen om toekomstige verhogingen 
gefaseerd door te voeren, in plaats van zo ingrijpend als voor het komend 
jaar wordt voorgesteld. SVO kiest hierbij niet voor het officiële 
inflatiecorrectiepercentage, om enige speelruimte te handhaven in de 
afronding van toekomstige tarieven. 
Cor Ruiter wil weten of de gemeente van dit voornemen op de hoogte is.  
SVO meldt dat dat niet het geval is. 
Cor Ruiter vraagt zich af of hiermee de toekomstige subsidiering, of de 
hoogte daarvan, geen gevaar loopt. 
SVO is zich bewust van dit risico. Dat is ook mede de reden waarom er 
jaarlijks een begroting wordt opgesteld. We geven daarmee ook aan dat 
we jaarlijks de financiele risico’s pogen te beheersen. Het ligt ook niet in 



de bedoeling van SVO  winstgevend te worden, maar richting de toekomst 
wil SVO  financieel bestendig zijn.  
+ SVO meldt tenslotte voornemens te zijn over te gaan tot verhoging van 
de consumptieprijzen met €0,10 per consumptie. Dit heeft te maken met 
een correctie op de hogere inkoopprijzen en de BTW-verhoging.   
Edwin Broekkamp vraagt zich af of er in dat verband ook iets te doen valt 
aan de inkomstenkant. 
SVO beaamt dit, maar merkt ook op dat er een positieve verhouding moet 
zijn tussen de inkoop- en verkoopprijs. Daarnaast moet er ook een goede 
balans blijven bij de inzet van vrijwilligers. Ophoging van de activiteiten om 
meer inkomsten te genereren  is mogelijk, maar dit heeft ook effect op de 
inzet van vrijwilligers.  
Cor Ruiter wil weten of alle begrotingsposten kritisch tegen het licht zijn 
gehouden. Volgens hem is er op sommige begrote posten nog wel winst 
te behalen. Hij noemt de energiekosten als voorbeeld.   
SVO stelt dat de begroting kritisch is beschouwd en dat er conservatief is 
begroot. Ten aanzien van de mogelijkheden te besparen op energie staat 
voor de komende jaren onder andere een operatie aan de raamwand 
oostzijde gepland, waarvan ook een energiebesparend effect verwacht 
mag worden. SVO probeert zoveel mogelijk het prijsbewust denken onder 
haar vrijwilligers onder de aandacht te houden, maar wil daarbij ook oog 
houden voor de mate waarin zij vrijwilligers belast. 
Cor Ruiter stelt dat er te weinig druk is op de waterleiding.  
SVO had dit ook zelf al geconstateerd en probeert dit de komende tijd te 
onderzoeken.   
 
6. VERGADERONDERWERPEN 
• De voorzitter memoreert de afronding van Kern en Kader, waarbij 
SVO in de afronding veel tijd heeft gestoken in de uitwisseling van de 
exacte conceptteksten met betrekking tot de overeenkomst. Een 
feestelijke afronding heeft plaatsgehad en SVO staat nu op eigen benen.   
De vergadering heeft hierover geen opmerkingen. 
• De voorzitter staat stil bij de inrichtingsplannen voor het dorpshuis. 
Er zijn een aantal richtlijnen opgesteld ten aanzien van toekomstig gebruik 
van het dorpshuis. De nieuwe inrichting dient rekening te houden met die 
richtlijnen. Ter vergadering wordt duidelijk dat de oorspronkelijke plannen 
ten aanzien van samenwerking met het Alfacollege niet door kunnen 
gaan, omdat het Alfacollege is afgehaakt. SVO zal zich beraden op 
alternatieve plannen die moeten voorzien in de uitwerking. 
Ans Ruiter meent dat aan herinrichting wellicht een wedstrijd kan worden 
verbonden.  
SVO neemt dit idee mee in haar overwegingen. 



• De voorzitter memoreert de aanschaf van het nieuwe biljart, 
waarover de huidige biljartersgroep tevreden is.  
De vergadering heeft hier geen opmerkingen over.   
 
7. BESTUURSWISSEL 
SVO is al enige tijd op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden. Zij 
meent die gevonden te hebben in Mike Zuidland en Corry Lukkien. Met 
ingang van heden treden zij toe tot het bestuur. Corry zal in de nabije 
toekomst de rol van penningmeester gaan vervullen, nadat ze is ingewerkt 
door Marco.  Marco treedt uit het bestuur rond juni/juli. Beide 
bestuursleden worden door de voorzitter welkom geheten in het bestuur.  
Alexander benadrukt de betekenis die Marco heeft gehad voor het SVO-
bestuur en overhandigt hem als dank voor de geleverde inspanningen een 
fles met inhoud. Marco memoreert zijn afgelopen bestuursperiode, waarin 
een goed financieel kader is gevormd. Hij stelt trots te zijn op wat het dorp 
heeft bereikt met betrekking tot het verenigingsgebouw.  
 
8. RONDVRAAG EN WVTTK 
• Adri van Bergen stelt dat de aangebrachte blowers in de gymzaal 
niet geheel sportproof zijn. De eerste onderdelen van een van de 
apparaten zouden al naar beneden gekomen zijn.  
SVO meldt dat de leverancier heeft gesteld dat de apparaten sportproof 
en balbestendig zouden zijn. Als dat niet zo blijkt te zijn zal dat voor SVO 
aanleiding vormen hier opnieuw met de leverancier naar te kijken.  
• Adri van Bergen merkt op dat het aantal douches nu gehalveerd is. 
Hij vindt dit weinig en vraagt zich af of er niet een van beide zijden 
afsluitbare deur kan worden aangebracht tussen de doucheruimte van de 
heren- en dameskleedkamer.  
SVO benadrukt dat de beperking optreedt omdat is omgeschakeld van 
gebruikmaking van een boiler naar een geiser. Naar verwachting heeft dit 
een fors positief effect op het energieverbruik.  Een geiser kan echter 
slechts een beperkt aantal tappunten aan. SVO neemt het idee van 
plaatsing van een tussendeur mee naar een volgende 
bestuursvergadering. 
• Ter vergadering wordt geconstateerd dat er al geruime tijd een 
container op de parkeerplaats staat. Volgens Cor Ruiter is de container 
eigendom van de aannemer van Enexus. SVO zal Enexus bellen om te 
verzoeken de container te verwijderen.  
• Wendy Cremers spreekt namens haar ouders de dank uit dat een 
aantal bomen uit de singel verwijderd is. Ze verzoekt SVO ook namens 
haar ouders te onderzoeken of er houtsnippers aangebracht kunnen 
worden in de singels, om onkruidgroei tegen te gaan.  



SVO zal dit laatste onderzoeken.  
• Jo van Bergen vraagt bevestiging op zijn vermoeden dat het 
dorpshuis niet meer beschikt over een mobiele telefoon. 
SVO stelt dat het vermoeden juist is. Op grond van het feit dat vrijwel 
iedereen tegenwoordig beschikt over een eigen mobiel toestel heeft SVO, 
vanuit bezuinigings- en efficiencyoverwegingen, besloten in het 
verenigingsgebouw geen telefoonaansluiting meer te hanteren.   
 
9. SLUITING 
Met een woord van dank sluit de voorzitter, onder de uitnodiging nog een 
consumptie te drinken op kosten van SVO, de vergadering.  
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIES SCHIETEN 
Het was dan wel 1 april maar ons jaarlijkse neuties schieten ging gewoon 
door en daar maken we geen grap van. Op deze koude 2e paasdag 
gingen we in de sportzaal het spel weer spelen en waar we dit jaar 72 
deelnemers mochten verwelkomen. Dit jaar speelden we op 6 banen, 
waar de noten al keurig op een rijtje lagen. Nadat iedereen binnen was en 
de spelregels nog even kort uitgelegd waren kon het spel van start gaan. 
 
Iedereen verzamelde zich bij de baan waarbij ze ingedeeld waren en 
begonnen met het gooien. Na 10 beurten waren de winnaars per baan 
bekend en kon de finale gespeeld worden. Dit jaar zaten er 8 personen in 
de finale. Jeroen Evenhuis, Linda Boels, Hans Boels, Iris Loohuizen, Trea 
Evenhuis, (allen de hoogste score), Marlijn Eggens (hoogste score en in 
een keer alle noten eraf) en Pien Bonga (alle noten er in een keer 
afgegooid). 
Na een spannende finale was de uitslag: 1e Trea Evenhuis, 2e Iris 
Loohuizen en 3e Marlijn Eggens. En de poedelprijs met -80 punten naar 
Tineke Vrielink. Wij kijken terug op een geslaagde activiteit. 
 

Bestuur c.v. MIK 
 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
PAASVUUR 
Op 2e Paasdag werd traditioneel om 20.00 uur het paasvuur weer 
aangestoken. Ook dit jaar moesten er, in verband met de droogte, 
voorzorgsmaatregelen worden genomen. Een trekker met een volle 
giertank water stond klaar voor als het nodig mocht zijn, maar er hoefde 
geen bluswater aan te pas te komen. Ondanks de gure wind was de 
opkomst heel goed. Misschien hadden we wel wat extra bezoekers omdat 
er ook paasvuren in de omgeving waren die niet aangestoken mochten 
worden. 

Plaatselijk Belang 
 
 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Met zeven auto's vol met vrouwen vertrokken we donderdagmiddag 5 april 
vanaf de parkeerplaats bij "de Miet" voor een excursie. Twee dames van 
de reiscommissie reden voorop om op aanwijzingen van de TomTom de 
juiste en kortste route te nemen. Dat ging helemaal goed tot in Wildervank 
waar we volgens de aanwijzingen linksaf moesten. We waren de bocht 
nauwelijks door toen TomTom riep dat we linksaf moesten. "Hebben we 
gedaan" riepen we in koor. Desondanks werden we dringend verzocht om 
te keren en de eerste weg rechts te nemen. Inderdaad liep er vanaf onze 
afslag direct linksom nog een piepklein weggetje parallel aan de weg waar 
we juist vandaan kwamen. Dat hadden we helemaal over het hoofd 
gezien.  
Zo kwamen we uiteindelijk toch op onze bestemming: de koffiebranderij 
"de Kainstobbe" in Wildervanksterdallen aan. 
In de "middle of nowhere", in de uitgestrekte landerijen met door de wind 
volgestoven sloten, lag daar aan een smal 
kanaaltje een klein, oud en onooglijk boerderijtje 
waarin zich de koffiebranderij bevond. 
De ruimte waar we binnenkwamen, het vroegere 
stalgedeelte, stond en hing vol met verzamelde 
attributen die een relatie met koffie hadden. 
Een rij vierkante houten koffiemolens met koperen 
bovenstuk en onderin een laadje waar de 
gemalen koffie in terechtkwam, was het eerste dat me opviel. 
Ik zie me nog als klein meisje op de keukenstoel zitten met de koffiemolen 
tussen mijn beentjes geklemd om te malen. Soms ging dat zo zwaar dat 
de koffiemolen verschoof en ik mijn vel van mijn been kneep tussen de 
molen en de stoel.  

Er hing een lange rij wandkoffiemolens en 
reclameborden; koffieblikken en andere blikjes 
stonden overal uitgestald. 
Langs de schuine wand waren jute koffiebalen uit 
allerlei landen gespannen, zakken, waarin de – 
groene – koffiebonen werden verkocht en 
vervoerd. 

Koffiekannen in allerlei soorten en maten, serviezen en kinderserviesjes, 
een paar carbidlampen en nog veel meer was er te zien.  
Een grote kastwand bevatte tientallen soorten thee en op een tafel lagen 
ter illustratie doorzichtige zakjes met koffiebonen uit diverse landen. 



Nadat we van koffie of thee met een paaseitje waren voorzien, stak de 
eigenaar, de heer Seldam, van wal met zijn verhaal. Hij vertelde over het 
ontstaan van het bedrijf dat de naam "de Kainstobbe" kreeg naar het vele 
kienhout dat tijdens de vervening naar boven kwam.  
Het boerderijtje stamt van halverwege de 20ste eeuw.  
De huidige bewoners, de heer en mevrouw Seldam betrokken het in 1997 
en begonnen al snel met een thee- en koffieschenkerij. 
Doordat de heer Seldam steeds meer interesse kreeg in de verwerking 
van de diverse soorten bonen en zich met name toelegde op het 
roosteren en branden van zijn eigen koffie ging dit in de loop der jaren een 
steeds belangrijker plaats innemen. 
Hij kan er uren over vertellen – en deed dat 
dan ook. 
Aan de hand van een videopresentatie, die 
echter zo snel van beeld wisselde, dat me 
het meeste ontging, vertelde hij over zijn uit 
de hand gelopen hobby. 
Intussen leerden we over pruttelkoffie, 
filterkoffie, oploskoffie en Nescafé, Senseo 
– die volgens meneer al weet "uit" is en 

harde en zachte koffiepads. 
Grote koffienamen als D.E. en Van Nelle kwamen voorbij, de 
busjes Buisman met gebrande suiker dat als surrogaat werd 
gebruikt en de koffielootjes die ook al ouderwets zijn, maar 
desondanks nog altijd bij velen in gebruik zijn. 
We luisterden naar de uitleg over biologische koffie en Fair 
Trade van Max Havelaar; het logo daarvan zegt niks over de 

koffie aldus de heer Seldam. Voor al deze soorten en manieren van koffie 
zetten had de heer Seldam geen goed woord over. 
Intussen werd de koffiebrander gevuld met groene bonen en langzaam 
verwarmd waarna het roosteren en branden begon. Nadat we nog eens 
kregen ingeschonken en mochten snoepen van heerlijke chocolade 
bonbons en andere lekkernijen, vervolgde de spreker zijn verhaal. Het zou 
te ver voeren om dit ook nog uitgebreid te vertellen.  
Het verhaal kwam er eigenlijk op neer dat je maar op één manier goeie 
koffie kunt zetten; dat is van zelfgebrande bonen waarvan, als ze zijn 
gemalen, zo snel mogelijk koffie gezet moet worden, want de smaak van 
gemalen koffie blijft maar twee tot drie dagen goed, kregen we te horen. 
Gebruik ook nooit kokend water want…. ja, en de reden daarvan ben ik 
nou vergeten. Teveel informatie voor één middag. 



Tot slot kregen we nog een minikopje zwarte koffie voorgeschoteld om te 
proeven en een klein handjevol bonen om te ruiken en, nadat ze stuk 
gedrukt waren, nóg eens te ruiken.  
Daarna konden we een boon opeten om de smaak te proeven. Ieder had 
aan één boon wel genoeg, geloof ik. 
Intussen was het de hoogste tijd om naar huis te 
gaan. 
Hebben we daarna thuis allemaal kritisch 
gekeken naar onze eigen manier van koffie 
zetten? Overwegen we om een koffiebrander 
aan te schaffen en  groene koffiebonen op de 
kop te tikken?  
Of hebben we genoten van ons eigen vertrouwde bakje troost? 
 

Gineke Loman 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Zeskamp 9 juni 2013 
Op zondag 9 juni organiseert c.v. MIK een zeskamp. Voor deze activiteit is 
ons dorp weer verdeeld in 6 wijken en voor iedere wijk is een coördinator / 
coach aangesteld. 
 
Zuidzijde 1 : (1 t/m 18) 
Rien Lukkien 06 - 53 27 55 56 
 
Zuidzijde 2 : (19 t/m 45) 
Liesbeth Holman 0591 - 88 08 07 
 
Noordzijde 1 : (1 t/m 17) 
Jan Willem Eggens 0591 - 38 14 50 
 
Noordzijde 2 : (18 t/m 33) 
Marjan Brauckman 0591 - 38 13 52 
 
Achterweg / Torenwijk / Zijtak : 
Nienke Nijdam 06 - 29 10 11 81 
 
Borgerzijtak : 
Pien Bonga 06 - 30 73 97 88  
Mariska Oving 06 - 54 33 15 73 
 
Het is de bedoeling dat een ieder die mee wil doen met de zeskamp zich 
opgeeft bij bovenstaande coördinator van zijn/haar eigen wijk. Een team 
bestaat uit 6 personen. Aanmelden kan t/m 17 mei a.s. 
Leeftijd deelnemers: iedereen vanaf voortgezet onderwijs. 
 
Voor de kinderen van de basisschool wordt op 6 juli een kindermiddag 
georganiseerd. Hierover volgt t.z.t. meer info. 
 
Wij hopen dat iedere wijk met een team zal deelnemen en dat het een 
héle leuke middag gaat worden! 

Bestuur c.v. MIK 



REÜNIE O.L.S. ORANJE 
 
Tijd voor een feestje: o.l.s. Oranje 
 
Het is ondertussen al weer enkele jaren geleden dat er een reünie is 
geweest van de voormalige o.l.s. Oranje van Odoornerveen. Dus het 
wordt de hoogste tijd. Wij willen dan ook bekijken of we een reünie kunnen 
organiseren over de gehele periode dat deze school open is geweest. De 
school is in 1967 geopend en in 1985 gesloten. 
 
Een hele klus om iedereen te benaderen en daarom willen we beginnen 
om aan de lezers van De Snikke hulp te vragen. 

 is er belangstelling voor een reünie? 
 wie wil zitting nemen in comité: reünie o.l.s. Oranje 2014? 
 wie heeft er adressen van oud-scholieren die momenteel niet in 

Odoornerveen wonen? 
 
We denken zelf om de reünie rond september 2014 plaats te laten vinden. 
 
Voor antwoord op bovenstaande vragen of andere reacties graag mailen 
naar ols.oranje@gmail.com of bellen met ons. Vervolgens zullen we 
volgende maand bepalen of er voldoende belangstelling is om een reünie 
te organiseren. 

Groeten, 
Ina Eggens (06-51175673) 

Martin Eggens (06-25092474) 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Het wordt met de maand spannender wie als eerste alle nummers van de 
BINGO-kaart heeft kunnen wegstrepen. Wellicht bent u de gelukkige aan 
de hand van de volgende getallen: 
 

      – 43 – 13 – 57 – 12 – 46 – 18 –  
 
Heeft u alle getallen kunnen wegstrepen? Lever deze dan zo spoedig 
mogelijk in bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Graag de kaart duidelijk 
voorzien van naam en adres. 



KLEURPLAAT 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 30 pnt  Marloes Boels   60 pnt 
Milan Evenhuis 20  Anne Ruiter   20 
Norah Evenhuis 20  Anouk Boels   10 
Maya de Waard 20  Sanne Boels   10 
     Gerrit Vos   10 
 



HONDERDDERTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Schoonoord – 30 april 1983 
Gistermiddag omstreeks een uur werden wij hier opgeschrikt door het 
luiden der brandklok. Spoedig bleek dat er brand was ontstaan in de grote 
dennebosschen van de Drentsche Veen- en Midden Kanaalmaatschappij, 
alhier. In korten tijd waren er bij den sterken oostenwind eenige hectaren 
afgebrand. Door krachtige hulp werd men omstreeks vijf uur het 
woedende element meester, doch ieder ogenblik kan die alles 
verwoestende vijand weer opstaan, daar het bosch nog overal met vuur 
bezet is. Ook in het Odoornerveen heeft men het druk met het vuur, doch 
door krachtige maatregelen hoopt men het ook daar te overwinnen. 



ZONNEBLOEM 
 
ZONNEBLOEMNIEUWS 
28 februari 2013 is de Zonnebloemafdeling Odoorn met 54 gasten en 5 
vrijwilligers naar een concert geweest van het Johan Friso Kapel in Assen. 
Deze werd georganiseerd door de Provinciale Zonnebloem in 
samenwerking met J.F.K. 
Vele vrijwilligers hielpen mee om alles in goede banen te leiden bij het 
parkeren en bij inname van de jassen en bij de verzorging van de gasten. 
Studenten van de hoge school uit Leeuwarden hielpen bij het uit serveren 
van koffie/thee met een lekkere koek. 
Het concert begon met een nieuw nummer voor de inhuldiging van de 
nieuwe koning in april. Daarna nog een paar klassieke stukken en dan is 
er pauze. In de pauze werden drankjes en een hapje geserveerd, en er 
werden loten verkocht.  
Na de pauze weer een optreden met wat bekende liederen en marsen. 
De Johan Friso Kapel kreeg een daverde applaus na afloop. Nog even de 
trekking van de verloting en een ieder kon de jas weer halen en terug naar 
de bus van Drenthe Tours en dan naar huis waar de eerste gasten om 
kwart voor zes in Exloo weer uitstapten. 
Het was een zeer geslaagde middag met muziek wat we niet alle dagen 
horen. 
 



ROMMELMARKT 
 

zaterdag 27 april 2013 
10.00 - 15.00 uur 

parkeerplaats 'De wijngaard' 
(Kerklaan 35, Schoonoord) 

 
* boekenmarkt 

* verkoop van diverse 2e hands goederen 
* verkoop van heerlijke knieperties 

* rad van avontuur met mooie prijzen 
* gezellig terras met verkoop van diverse consumpties 

* expositie in de kerk 'Trouwen' 
 

De opbrengst is voor de restauratie van de kerk! 
 
 



Meer flexibiliteit in KDV “Villa Koekeloere”, Hazekampstraat 21, 
Schoonoord. 
 
Soms is het moeilijk om de zorg voor uw kind(eren) te combineren met uw 
wens om te blijven werken of weer te gaan werken. Een lastig dilemma? 
Dat hoeft niet. Bij Drieluik-kinderopvang is uw kind in veilige, vertrouwde 
en deskundige handen. 
  
Onze uitgangspunten zijn continuïteit, veiligheid, vertrouwen, 
geborgenheid en openheid. U en uw kind (eren)zijn van harte welkom bij 
een ervaren organisatie die het kind altijd centraal stelt en die haar 
dienstverlening afstemt op de wensen en mogelijkheden van de ouders. 
Drieluik-kinderopvang heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. De 
opvang is 52 weken per jaar geopend en is inclusief voeding, luiers en 
vervoer. 
Het kinderdagverblijf “Villa Koekeloere” biedt opvang aan kinderen van 0-4 
jaar van 7.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds. Het is mogelijk een 
hele dag of een halve dag af te nemen. 
 
In 2013 blijft het ook mogelijk om een kort dagdeel (3 uur) af te 
nemen. Een kort dagdeel kan gecombineerd worden met lange 
dagdelen en ook de combinatie van twee korte dagdelen en een 
lunch is mogelijk. Daardoor  ontstaat er meer variëteit in de lengte 
van de dag ( 3, 5,5, 7,5, 8,5 of 11 uur) 
Bij een kort dagdeel kunnen kinderen ’s ochtends om 8.30 uur 
gebracht worden en moeten ’s middags om 16.00 uur weer gehaald 
zijn.  
Het tarief voor een regulier kort dagdeel is zelfs gedaald in prijs. We zijn 
blij om dit te kunnen doen, in tijden waarin alles alleen maar duurder 
wordt. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de opvang zijn ook in 2013 
voor Drieluik belangrijke uitgangspunten. 
Voor meer informatie: 
www.drieluikkinderopvang.nl of tel.nr. 0524-582050/0591-387012 


