
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  29 april 2015     
 
Het is, wanneer ik dit schrijf, al weer bijna Pasen. Dit jaar vallen de 
Paasdagen niet extra vroeg. Het verschil tussen een vroege Pasen en een 
late Pasen bedraagt 35 dagen. Helaas liggen de data voor een lange 
reeks van jaren vast en kunnen we daar als gewone mens niet veel aan 
veranderen. 
Wat het weer en de temperatuur betreft hadden we deze dagen 
waarschijnlijk wel een weekje willen uitstellen. 
Alles is doornat en hoewel we nog niet van de 
felle buien met regen en hagel af zijn, lijkt het 
tegen het weekend toch wat beter te worden.  
Intussen zijn al weer heel wat vrachten met 
snoeihout, takken en struiken naar Noordzijde33 
gebracht waar het traditionele paasvuur weer 
wordt opgebouwd. Het is te hopen dat de wind 
de takkenbult nog op tijd droog krijgt. 
Hoewel het nog niet echt in de laatste Snikke stond vermeld, neem ik aan 
dat we op 2e Paasdag weer mee kunnen doen aan het “neutie schieten” 
in de gymzaal. 
Dit is altijd een gezellig en verrassend gebeuren waar jong en oud aan 
mee kan doen. Je hoeft, om te winnen, absoluut geen geoefend speler te 
zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand die nog nooit heeft 
meegedaan, zo maar in de finale terecht komt.  
Een fijne Pasen en groeizame aprilmaand gewenst! 
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AGENDA 
   
  5 apr – Eerste Paasdag 
  6 apr – Tweede Paasdag 
  6 apr – Notenschieten (c.v. MIK) 
  6 apr – Paasvuur (Plaatselijk Belang) 
10 apr – Schoonmaakavond Odoornerveen (Plaatselijk Belang) 
15 apr – Klaverjassen 
16 apr – Vrouwen van Nu (excursie klompenmuseum) 
18 apr – Oud papier (Plaatselik Belang) 
21 apr – Vrouwen van Nu (lezing Amerika reis) 
29 apr – Klaverjassen (laatste keer) 
29 apr – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
12 mei – Vrouwen van Nu (verrassingsavond) 
16 mei – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Odoornerveen) 
  6 juni – Dorpsfeest 
  7 juni – Dorpsfeest 

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

  



VROUWEN VAN NU 
"de fascinerende wereld van 
mineralen, sieraden en kunst" 
door Geert W. Smegen 
 
Deze avond wordt verzorgd door de heer Geert W. Smegen. Hij heeft een 
galerie in Noord Sleen (bij de rotonde). De galerie is gevestigd op een 
deel van een meer dan honderd jaar oude Saksische boerderij. Geert 
heeft voor deze avond een aantal stenen en sieraden meegenomen en 
uitgestald op het biljart. Voordat de avond begint vergapen de dames zich 
al aan deze mooie sieraden en stenen. Hij begint zijn voordracht met te 
vertellen dat hij in Borger is geboren en zijn ouders een boerenbedrijf 
hadden. Tijdens het werken op het land kwamen er allerlei stenen naar 
boven, die Geert dan in zijn zakken stopte. Hij mocht er van zijn moeder 
dan een paar mooie houden en de rest werd weer weggegooid. 
Vuurstenen zaten er vaak tussen. Stenen werd zijn grote passie. Hij heeft 
een grote verzameling aangelegd van in kleur en verschijningsvorm rijk 
gevarieerde gesteenten, afkomstig uit de hele wereld. Geert is 
aangesloten bij de GEA. GEA is een stichting opgericht op 3 april 1970 
voor en door mensen die enigszins "stenen-gek" zijn. Belangstelling voor 
en bestudering van de geologie staat voorop voor deze amateur-
geologen. Geert ging studeren aan de kweekschool in Coevorden en werd 
onderwijzer in Bargum. Later heeft hij nog Aardrijkskunde gestudeerd in 
Tilburg, maar dit niet helemaal afgemaakt. Hij maakte vele reizen om 
stenen te vinden. Hij ging naar het Zwarte Woud om stollingsgesteente te 
vinden. Dit is een vulkanisch gesteente. Tijdens een eruptie stroomt lava 
en in die hete lava ontstaan gasbellen. Tijdens de verstening van de lava 
vormen zich kristallen in deze gasbellen en vele miljoenen jaren later zijn 
hier de mooiste kristallen gevormd. In Idar Oberstein zijn veel stenen 
gevonden, hier zijn ook veel winkels die deze stenen verkopen. Hij toont 
ons een mooie amethist. De paarse kleur wordt gevormd door de stof 
mangaan. Graniet is een dieptegesteente , maar ook stollingsgesteente. 
Dan zijn er afzettingsgesteenten, die worden gevormd doordat deze 
jarenlang laag op laag worden afgezet. Nederland is een land van 
afzettingsgesteente. Veel is er in de ijstijd uit Zweden hierheen 
geschoven. Veranderd gesteente is aangevoerd door de het ijs en de 
rivieren. Dit zijn versteende stukken hout. Bij het graven van de nieuwe 
vaart bij Nieuw Dordrecht zijn er veel stenen naar boven gehaald en langs 
het fietspad zijn er een aantal neergelegd met naambordjes erbij. In 
Schokland is een opslagplaats van alle gesteenten die zijn gevonden. Op 
de schaal van Mohn wordt de steen op hardheid gemeten op een schaal 



van 1 tot 10. De hardste is de diamant met de score 10. Van 6 t/m 10 zijn 
de edelstenen en onder de hardheid van 6 zijn het sierstenen. De 
speksteen of albast is een zachte steen die makkelijk bewerkt kan 
worden. Deze heeft een hardheid van 2. Door Geert worden in zijn atelier 
ook workshops gegeven. Wij hebben al met al een hele leerzame mooie 
avond gehad. Geert werd bedankt voor zijn presentatie en Marthy 
overhandigde hem een envelop en met een “lekker slapen en gezond 
weer op” beëindigde zij deze avond. 

Marijke Uitbeijerse 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
SCHOONMAAKAVOND ODOORNERVEEN 
Wil je meehelpen om het dorp schoon te houden? Help allen mee, ruim 
het zwerfafval voor het huis op en zet het deze avond aan de straat. 
 
Je kunt je opgeven bij: Plaatselijk Belang, Trea Evenhuis 
Tel: 382097 of via de mail: aevenhuis@live.nl 
 
Bij opgave: We verzamelen bij het dorpshuis om 18.30uur en we hopen 
tegen 20.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting nuttigen we een drankje in het 
dorpshuis. Neem voor je eigen veiligheid een fluoriderend hesje mee + 
werk-tuinhandschoenen. Voor vuilniszakken wordt gezorgd. 
  
Graag zien wij u op vrijdag 10 april bij het dorpshuis. 
 
 
PAASVUUR 
Maandagavond 6 april, op Tweede Paasdag, wordt de paasbult bij de 
familie Uiterwijk, Noorzijde 33, weer in de brand gestoken. We hopen dat 
de storm tegen die tijd is gaan liggen; de vooruitzichten zijn in ieder geval 
een stuk beter. Er is al flink wat groen verzameld, maar er kan natuurlijk 
altijd meer bij. A.s. zaterdag heeft u nog één keer de mogelijkheid om van 
uw snoeihout af te komen.  
Om 20.00 uur wordt het vuur aangestoken. We hopen weer op een grote 
opkomst en een gezellige avond! 

Bestuur Plaatselijk Belang 
 
 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De afgelopen maand was zowel bestuurlijk als praktisch een drukke 
maand voor SVO. Als bestuur hielden we onze reguliere vergadering, 
maar ook vond overleg plaats met de DAR en met de feestcommissie en 
stelden we de begroting vast voor 2015. We hielden eind maart onze 
jaarvergadering (zie voor een uitgebreid verslag daarvan elders in deze 
Snikke) en daarnaast organiseerden we de halfjaarlijkse klussendag. 
Onder andere stonden we in onze eigen vergadering stil bij het onlangs 
gehouden experiment zaalvoetbal voor de basisschooljeugd te 
organiseren. In de afgelopen maanden vond dat drie keer plaats op de 
vrijdagavond, voorafgaand aan de zaalvoetbal voor volwassenen. 
Gemiddeld deden 8 voetballers mee. Voor SVO vormt dit aantal 
voldoende om de activiteit op regelmatige en laagdrempelige basis, 
eenmaal per twee weken op de vrijdagavond, voort te zetten. We hebben 
Trea Evenhuis bereid gevonden behulpzaam te zijn in de organisatie van 
de activiteit. Er is voortdurend begeleiding aanwezig. Meer weten? Richt 
je tot het bestuur! 
Eind vorig jaar ontving SVO bericht dat de gemeente voornemens is de al 
jaren bestaande sportsubsidie te beëindigen in verband met 
beleidsheroverwegingen. In een persoonlijk gesprek hebben we verzet 
aangetekend tegen de plannen, maar onlangs heeft SVO vernomen dat 
dat verzet niet heeft geholpen en dat de gemeente blijft bij haar 
voornemen de subsidie te beëindigen. SVO betreurt dit zeer.  
Met de feestcommissie en DAR vond onder andere overleg plaats over de 
Drentse Wandelvierdaagse (DW4D) die dit jaar ons dorp weer aandoet en 
over de taakverdeling bij het aanstaande dorpsfeest. Dit jaar komen de 
opbrengsten van de consumptieverkoop van de DW4D geheel ten gunste 
aan de feestcommissie, teneinde gedeeltelijke financiële dekking te 
verschaffen voor de festiviteiten.  
De gevel van het dorpshuis en van de gymzaal werd tijdens de 
klussendag schoongemaakt met behulp van een trekker met voorlader. 
We danken Jeroen Evenhuis voor de bruikleen! De stookruimte werd 
geheel schoongemaakt en de parkeerplaats en het het voorplein werden 
behandeld tegen onkruid. Bossages werden gesnoeid en het afval werd 
afgevoerd naar de paasbult. Het verenigingsgebouw kan er weer een 
aantal maanden tegen! 

Robert Nijboer 
secretaris 

  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Notulen jaarvergadering St. Verenigingsgebouw d.d. 24-03-2015 
 
Aanwezig bestuur: Mike (voorzitter), Robert, Ria, Corry, Jan Willem 
Afwezig bestuur: Alexander 
Aanwezig dorp: 10 personen 
 
1) Opening 
Bij afwezigheid van voorzitter Alexander Evenhuis heet Mike Zuidland als 
vice-voorzitter de vergadering welkom. De koffie en een consumptie 
worden vanavond aangeboden aan de vergadering door SVO . 
2) Notulen 
Mike meldt dat de notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 25-03-2014 
zijn geplaatst in De Snikke en vraagt of er iemand nog vragen of 
opmerkingen over heeft. Dat is niet het geval. De notulen worden 
goedgekeurd.  
3) Jaarverslag 2014 
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Robert Nijboer. Er zijn 
geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  
Corry vult aan dat inmiddels duidelijk is dat de sportsubsidie waaraan in 
het jaarverslag gerefereerd wordt, definitief stopt.  
4) Verslag kascontrolecommissie 
Arthur Brauckman en Anita Begeman hadden zitting in de kascommissie. 
Arthur brengt verslag uit en meldt dat de kas in goede orde is bevonden.  
Mike meldt dat Anita aftreedt en dankt haar voor haar werkzaamheden.  
Jeroen Evenhuis meldt zich aan als nieuw kascommissielid en wordt 
daartoe benoemd. 
5) Financieel jaarverslag 2014 
Corry doet verslag van het boekjaar aan de hand van een 
beamerpresentatie. 2014 laat een relatief klein negatief resultaat zien dat 
voortvloeit uit de keuze de kosten voor de herinrichting volledig ten laste 
te brengen van 2014.  
Daarna wordt de begroting 2015 getoond. Een toename van de oud-
papier opbrengst is daarin voorzien. Er wordt een beperkt positief 
resultaat van € 120 voorzien. 
Hierna worden de begin- en eindstanden van de kassaldi getoond.  
Mike merkt ten aanzien van risicospreiding op dat SVO heeft besloten een 
spaarrekening te openen, waarop ook een bedrag gestort is. Daarbij is 
niet over een nacht ijs gegaan. Er komt een deposito-rekening bij Aegon, 
waar een gedeelte van het hoge saldo op wordt geplaatst voor een 



periode van 2 jaar. De rente van deze rekening (op basis van 2 jaar) is 1,9 
%.  
6) Vergaderonderwerpen 
• Vaststellen tarieven  
Mike memoreert het beleid ieder jaar een inflatiecorrectie toe te passen op 
de tarieven. Vanwege de sluitende  begroting wil SVO de contributie voor 
het sporten in 2015 echter niet verhogen. Bij de consumpties wil SVO een 
stijging doorvoeren van 5 cent per consumptie. De verhoging gaat in per 1 
mei.  
• Vervangen sportvloer  
Mike vertelt dat er voor de vervanging van de sportvloer € 26.000 euro is 
gereserveerd. De huidige vloer, die nooit eerder is vervangen,  begint door 
te hangen op sommige plekken. SVO is bij een tweetal gespecialiseerde 
bedrijven te rade gegaan. Er komt opnieuw een nieuwe verende 
multifunctionele vloer. Een vaste vloer direct op het beton komt er niet, 
omdat onbekend is hoe de betonnen ondervloer eruit ziet en wat de staat 
ervan is. De sloop van de oude vloer zal door SVO in eigen beheer 
worden gedaan, overigens met professionele begeleiding. SVO wil een 
gezellige dag maken van het vloer breken, met een BBQ na afloop voor 
de deelnemende vrijwilligers.  
Naar verwachting kan de nieuwe vloer 25 tot 30 jaar worden gebruikt. Bij 
afloop van de tienjarenbegroting wordt begonnen met afschrijving. De 
werkzaamheden gaan twee weken duren, vlak na de zomervakantie.  
Cor merkt op dat er 4 dockingstations voor de plaatsing van palen in de 
huidige vloer zitten.  Mike stelt dat daarvan tegenwoordig geen gebruik 
meer wordt gemaakt.  Ze gaan verdwijnen bij de vervanging van de 
sportvloer. Ook de toestellenruimte wordt vervangen.  
Jeroen stelt dat we via Bert Begeman mogelijk goedkoper afval kunnen 
storten via de VAM. SVO neemt deze tip als aandachtpunt in overweging.  
• Vrienden van het dorpshuis  
Mike meldt dat er een actieplan is opgemaakt door SVO dat voorziet in 
behoud en uitbreiding van het huidige aantal donateurs. Er zal een nieuwe 
benaming worden ingevoerd, namelijk  ‘vrienden van het dorpshuis’. 
Bestaande donateurs zullen gewaardeerd worden door de uitgifte van 
consumptiemunten. SVO ziet dat, behalve als blijk van waardering, ook 
als een vorm van klantenbinding.  
Er is een geupdate lijst van inwoners die actief benaderd zal worden door 
bestuursleden. SVO wil een actieve benadering doen, maar geen 
agressieve.  
Jo vraagt of de werving vooraangekondigd wordt in De Snikke. SVO heeft 
inderdaad dat voornemen. Duidelijk moet worden gemaakt in de Snikke 



wat het onderscheid is tussen het donateurschap bij SVO en lidmaatschap 
van andere verenigingen.  
• Oud papierinzameling 
Mike vertelt  dat de gemeente het initieren en coordineren  van de oud 
papierinzameling staakt. Om die reden heeft SVO geinventariseerd op 
welke manier ded inzameling voortgang kan krijgen. De bedrijven Virol en 
Van Gansewinkel zijn hiertoe benaderd. Per 1 april trekt de gemeente zich 
terug. De plaatsing van een vaste container versus periodieke inzameling 
is onderzocht. Op basis daarvan is geconcludeerd dat periodieke 
inzameling de voorkeur blijft houden.  
Van Gansewinkel bleek weinig tot niets over te hebben voor de 
inzameling. Bij Virol had SVO de keus tot een garantieprijs per ton of 
iedere maand de marktpprijs.  SVO heeft besloten te kiezen voor de 
marktprijs, gedurende het eerste jaar. Voor de vrijwilligers blijft alles 
hetzelfde, behalve het bedrijf dat ophaalt. Per maand wordt er afgerekend. 
De huidige marktwaarde is ca. 40 euro per ton. We halen nu tussen de 2 
en drieenhalve ton maandelijks op.  
Nog onduidelijk is of er een vaste chauffeur komt. De ervaring in 
Schoonoord is wel dat het doorgaans dezelfde mannen zijn. In april gaat 
er in ieder geval iemand van SVO mee, ook om de route door te nemen.  
7) Bestuurswissel 
Geen.  
8) WVTTK en Rondvraag 
- Albertje Nienhuis-Naber vraagt of de financiele overzichten 
voortaan op papier ter vergadering kunnen worden verspreid., met daarbij 
een vergelijk van het voorafgaande jaar. SVO zegt dit toe. 
- Stiny van Bergen vraagt of er een nieuwe prijslijst komt voor 
consumpties. SVO antwoordt bevestigend. 
- Adrie van Bergen wil weten of er nog wijzigingen vallen te 
verwachten in het inkoopbeleid. SVO stelt dat de inkoop voortdurend 
gemonitord wordt, maar dat forse wijzigingen vooralsnog niet in de lijn der 
verwachting liggen. 
- Stiny van Bergen wil weten of de vrijwilligers worden voorgelicht 
over de bediening van de beamer. SVO heeft daar nog geen aandacht 
aan besteed, gelet op de recente installatie van de beamer. Wel stelt SVO 
dat de bediening betrekkelijk eenvoudig is en dat er ook een 
gebruiksaanwijzing ter plaatse aanwezig is.  
- Jan Noorda wil weten wat een gastspreker mee moet brengen om 
ter plaatse een goede presentatie te kunnen houden.  SVO stelt dat een 
laptop of een I-pad met verloopsnoertje  (indien noodzakelijk) voldoende 
is. De meeste laptops passen op de apparatuur.  



- Jo van Bergen wil weten of er nog een klussendag komt. SVO stelt 
dat er jaarlijks twee klussendagen georganiseerd worden, zo ook dit jaar. 
Aanstaande zaterdag staat de eerste weer gepland. De gymzaal wordt 
dan grondig schoongemaakt en de gevels worden schoongespoten. Ook 
zal onderhoud plaatvinden aan het houtwerk van de ramen. Hiervoor zal 
SVO echter een professional benaderen.  
- Arthur merkt op dat er geen houtsnippers zijn aangebracht vorig 
jaar. Hij wil graag dat er houtsnippers aangebracht worden om onkruid 
tegen te gaan. SVO neemt dit mee als overweging. 
- Jeroen wil weten of er is nagedacht over alternatieve energie in de 
vorm van zonnepanelen Svo stelt dat daar over nagedacht is, maar dat 
daar vooralsnog niet voor is gekozen.  Albertje wijst op initiatieven om dit 
gezamenlijk met andere dorpshuizen te doen. Mogelijk valt overstappen 
op een dergelijke energievorm opnieuw te overwegen.  
- Cor Ruiter vraagt te overwegen de gymzaal tijdens de 
vakantieperiode te sluiten, omdat edr volgens hem dan niet wordt 
schoongemaakt.  
- Cor Ruiter stelt dat de schommel slecht wordt door houtrot. Cor is 
in ieder geval voornemens tijdens het dorpsfeest  de zitjes eraf te halen, 
om ongelukken te voorkomen. 
- Jan Noorlander vraagt of het nieuwe beamersysteem waarop ook 
de tv-ontvangst plaatsvindt, straks even gedemonsteerd kan worden.SVO 
zegt dat toe.  
9) Sluiting 
Onder dankzegging sluit Mike namens SVO de vergadering.  
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Afgelopen maand zijn de eerste volle BINGO-kaarten ingeleverd en 
allemaal goedgekeurd. Hiermee zijn de eerste prijzen gevallen. Aangezien 
de prijzenpot rijkelijk is gevuld, zijn er wederom getallen getrokken om 
extra prijzen uit te keren. 
De prijzen worden per maand verdeeld aan de hand van de volgorde van 
de getrokken getallen en dus niet verdeeld door middel van volgorde van 
binnenkomst. De volgende getallen zijn getrokken: 
 

– 6 – 17 – 45 – 40 – 
 
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. 
  



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  70 pnt  Marloes Boels  40 pnt 
Pascal Eggens 40 pnt  Anne Ruiter  30 pnt 
Nienke Eggens 20 pnt  Lars Eggens  20 pnt 
Thijs Ruiter  10 pnt  Marlijn Eggens 20 pnt 
Chayenne  10 pnt  Jeffrey Eggens 20 pnt 
 



PUZZEL 
Alle ingeleverde oplossingen van de puzzel van vorige maand zijn ieder 
10 punten waard. Vandaar dat aan de top van het klassement geen 
veranderingen zijn. De tussenstand na 7 puzzels is als volgt: 
1. J. Eggens (Odoorn) 70 pnt  5. Geert Boels  29 pnt 
2. H.J. Pleiter (Vlagtwedde) 69 pnt  6. Albertje Nienhuis 20 pnt 
3. A. Cremers   68 pnt      Erik Nijenhuis 10 pnt 
4. C. Zandbergen  67 pnt      J.W. Eggens 10 pnt 
5. G. Loman   36 pnt      Bettie Kuipers 10 pnt 
De oplossing van vorige maand is: Wat maart niet wil dat neemt april. 
 
Deze maand is het helaas niet gelukt om een puzzel te bedenken die 
gerelateerd is aan Odoornerveen. Derhalve is de puzzel niet minder 
uitdagend om opgelost te worden. 
De puzzel is een zogenaamde kruissompuzzel waarvan de witte vakjes 
moeten worden ingevuld. De omschrijvingen bij kruissompuzzels zijn 
getallen en geven aan wat de uitkomst is wanneer je de cijfers bij elkaar 
optelt. Voor deze som mogen de cijfers van 1 tot en met 9 worden 
gebruikt. Een cijfer mag niet vaker dan één keer in een som voorkomen. 
Uiteraard bevat ieder wit vakje 1 cijfer. De omschrijvingen staan in de 
zwarte vakjes vermeld. Onder de diagonale lijn staat de omschrijving van 
een som die verticaal moet worden ingevuld, te beginnen in het vakje 
onder de omschrijving. Boven de diagonale lijn staan omschrijvingen voor 
horizontale sommen, te beginnen rechts van de omschrijving. 
Graag de gehele oplossing inleveren voor of op 29 april in de brievenbus 
van Noordzijde 7-B of via desnikke@hotmail.com. 
 



  
  



ODOORNERVEEN IN DE PERS 
 

  



PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN 
 
PvdA  22 (9,4%)  PVV   11 (4,7%) 
VVD  65 (27,7%)  CU   2 (0,85%) 
CDA  39 (16,6%)  50-PLUS  7 (3%) 
SP  18 (7,7%)  Stemlokaal  14 (5,9%) 
GL  8 (3,4%)  Senioren  6 (2,5%) 
D'66  28 (11,9%) 
 
Totaal 234 van de 469 stemmen. Opkomst 49,9% 
  



120 JAAR GELEDEN 
25 april 1895 – Schoonoord 
Op de heden hier gehouden jaarmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 
198 Drentsche schapen van f 4,25 tot f 6,00; 16 Friesche schapen en 
lammeren van f 13,00 en f 2,00; 40 varkens en biggen, ouden onverkocht 
en biggen van f 1.50 tot f 2,00; 18 geiten welke onverkocht bleven. In den 
namiddag kwam het volk van hier en uit het Odoornerveen druk opzetten 
om kermis te houden. Ofschoon er geen draaimolen was, werd er toch 
veel pret gemaakt en hadden kramen en herbergen een druk bezoek. 
Alles liep in de beste orde af. 
 

110 JAAR GELEDEN 
14 april 1905 – Schoonoord 
Door de kerkeraad  der Ger. Gemeente alhier werd heden in ’t logement 
Lamberts uitbesteed het bouwen eener pastorie, onder bijlevering van alle 
materialen. Ingeschreven werd door: G. de Ruiter te Wedde f 3600,00; M. 
van Buiten te Nieuw-Amsterdam f 3294,00; J.S. van Peer te Schoonoord f  
2723,00; G. Buter te Odoornerveen f 2680,00. Begroting f 2993,00. 
Gunning in beraad gehouden. 
 

18 april 1905 – Schoonoord 
Het bouwen van een pastorie voor de Ger. Gemeente alhier, is aan den 
laagsten inschrijver, den heer G. Buter te Odoornerveen die had 
ingeschreven voor f 2680,00 opgedragen. 
 

100 JAAR GELEDEN 
28 april 1915 – Oosterhesselen 
Hedenmiddag had aan de Oosterhesselerbrug een treurig ongeval plaats. 
Terwijl de heer H. Oving van Odoornerveen hedenmiddag bij den 
landbouwer Huizing te Oosterhesselerbrug een stier wilde koopen, had hij 
bij de weeromreis het ongeluk onder de VAN Dalen komende zandtram te 
geraken. Vreselijk verminkt en direct levenloos werd hij in het logement 
van Dalen binnengedragen. Voorwaar treurig voor de huisgenoten die hun 
liefhebbend familielid vol moed zagen vertrekken en hem helaas in zo’n 
deerniswaardigen toestand terugzagen. 
 



85 JAAR GELEDEN 
28 april 1930 – Odoornerveen 
Door de brug gezakt 
Toen de landbouwer W. de verhuisboel in de auto geladen had en er 
meede wilde vertrekken zakte het heele geval door de brug en bleef 
halverwege het water hangen. ’t Had heel wat bekijks. Het huisraad moest 
uit de auto worden gehaald, waarop de auto met dommekrachten naar 
boven werd gehaald. Alles moest tenslotte weer ingepakt worden, zodat 
de reis na een aantal uren kon worden vervolgd.  
 
 
  



In de Snikke van januari 1987 staat het verhaal van Het Café van Wim 
Hoekman. In dit verhaal wordt geschreven over de klusjesman Douwe 
Maat. Douwe Maat is mijn grootvader. Ik heb mijn grootvader echter nooit 
gekend en zou graag een foto van hem willen zien zodat ik weet hoe hij 
eruit heeft gezien. Mijn moeder is als jong meisje met mijn grootmoeder 
verhuisd naar Twente. Ook zij heeft geen foto. 
Ik weet erg weinig van mijn grootvader. Zo kom ik bij jullie terecht met de 
vraag of iemand een foto heeft van mijn grootvader Douwe Maat? En zou 
ik deze mogen zien en eventueel scannen? Ik hoop dat er iemand is die 
iets meer weet. 

Met vriendelijke groet, 
Dini Meijeringh (dinimeijeringh@ziggo.nl)  



Drentse Wandel 4-daagse aan de Torenweg 
Odoorn. Bent u er klaar voor?      
 
De Drentse Wandel 4-Daagse wordt dit jaar 
voor de 27e keer gehouden. De start is op 
donderdag 14 mei aan de Torenweg in Odoorn. Er kan gekozen worden 
voor afstanden van 10, 20, 30 en 40 km. Per dag kan er ook tussen de 
verschillende afstanden gewisseld worden. Zelfs onderweg kan een route 
worden afgebroken voor een kortere afstand doordat de routes in lussen 
zijn uitgezet. Onderweg is voldoende gelegenheid om op een terrasje uit 
te rusten. Een, twee of drie dagen meedoen, kan ook. Voor iedereen die 
alle 4 dagen meeloopt ligt er op zondag 17 mei een medaille klaar. 
 
Loopt u niet mee, ook dan is het de moeite waard om langs te komen ! 
Iedere dag vanaf 13.30 uur is er live muziek in de 4-daagse tent,  voor 
iedereen. Wie er komen?  De Stormvogels, De Borckerstroomzangers, De 
Loo-en- drostensingers, De Naoberzangers.  Schuif gezellig aan voor 
koffie met een appelpunt, biertje, limonade, patat of een  ijsje. Het is er! 
 
Voor de jeugd van de basisschool is er een eigen 4-daagse. Dit jaar met 
het thema “Adventure Trail”. Een avontuurlijke wandeling met spelletjes 
onderweg. Een speciaal team zorgt voor de begeleiding. Bij terugkomst 
kunnen de kinderen zich nog vermaken op het terrein in hun eigen 4-
daagse tent en op het springkussen. De afstanden voor de jeugd zijn 5 of 
10 km.  Na 4 dagen wandelen is er ook voor hen een mooie medaille. Lijkt 
4 dagen wandelen te veel?  Probeer dan eerst één, twee of drie dagen 
mee te doen.  
Op de woensdagavond  13 mei start  de traditionele Kennedymars, een 
flinke wandeling van 80 km. Om 22:00 zal muziekvereniging ODO deze 
goed getrainde wandelaars op pad blazen. Komt u ze uitzwaaien? 
 

Voor meer informatie kijk op www.dw4d.nl  of in het Wandelnieuws 
dat begin mei verspreid wordt. Via de website kunt u zich t/m 15 april 
inschrijven met een aantrekkelijke korting. Uiteraard kunt u zich ook 

tijdens de vierdaagse inschrijven in de tent. 
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