
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M 3 mei 2017     
 
Op het laatste moment moet nog even “Van de Redactie” worden 
geschreven. De dorpskrant wordt een dag eerder dan normaal gemaakt; 
dat weegt een beetje op tegen de vorige keren toen hij door 
omstandigheden later uitkwam. 
Deze middag nam ik deel aan een excursie naar het puzzelmuseum in 
Joure. Het was niet naast de deur, maar wel de moeite waard. 
Ook de rit was de moeite waard met dat jonge groen aan de bomen wat 
nu nog zoveel verschillende kleuren heeft! Later in het jaar beginnen al die 
kleuren groen op elkaar te lijken.  
De krentenbossen staan nog net niet in bloei, maar de witte sleedoorn 
struiken zorgden op meerdere plekken voor een prachtige afzetting van de 
weg. Het is duidelijk voorjaar! 
Over een dag of tien is het alweer Pasen. Dit jaar zal er geen paasvuur in 
Odoornerveen zijn. Heel erg jammer; dit soort tradities zouden we graag 
willen voortzetten, maar als hiervoor nergens een plekje gevonden kan 
worden is het misschien voorgoed over en uit. 
Dan gaat het net als met “een haontie op een stokkie” waarmee we met 
Palmpasen liepen; ook dat gebeurt niet meer, tenminste niet in 
Odoornerveen. 
Ik weet nog dat mijn vader op een dag met drie (dode) toppen van 
dennenbomen thuis kwam waarvan hij voor ieder van ons een “stokkie” 
sneed. De takken versierden we met ruches crêpepapier. Midden op werd 
een broodhaan geprikt en we regen suikereitjes aan een draad die van de 
ene tak naar de andere werd geknoopt. Op de toppen van de andere 
takken werden een appel, een sinaasappel en een hardgekookt ei 
gestoken. Met deze versierde stokken liepen we bij de buren en familie 
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langs, waar we dan iets lekkers kregen wat in ons gehaakte netje (een 
bulegie) ging om mee naar huis te nemen. 
Het was een degelijk stokje! Mijn kinderen hebben er zelfs nog mee 
gelopen. Ook daarna is het stokje nog lang bewaard en is zeker een jaar 
of zestig oud geworden. 
Gelukkig blijft het “Neutie Schieten” nog in ere. We hopen dat er op 
Tweede Paasdag weer veel deelname is in de gymzaal. Ieder kan mee 
doen, jong en oud; dat maakt het ook tot een echt dorpsfeest. 
Goede Paasdagen gewenst! 
 

  



AGENDA 
 
11 apr – Vrouwen van Nu 
12 apr – Klaverjassen (laatste keer) 
16 apr – Eerste Paasdag 
17 apr – Tweede Paasdag 
17 apr – Neutiesschiet'n (c.v. MIK) 
17 apr – Biljarten 
17 apr – Laatste dag opgave zomergroet (c.v. MIK) 
21 apr – Schoonmaakavond Odoornerveen (Plaatselijk Belang) 
29 apr – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
 3 mei – Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
16 mei – Vrouwen van Nu 
25 mei – Hemelvaartsdag 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Na 7 kleurplaten zijn de tussenstanden als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Jesper Röttink  60 pnt   Nienke Eggens 20 pnt 
Elisa Oving  50 pnt   Marlijn Eggens 20 pnt 
Sophie Bos  50 pnt   Thijs Zuidland  10 pnt 
Demi Eggens  10 pnt   Maya de Waard 10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
 

BIJEENKOMST Vrouwen van Nu 
 

 
Op 14 maart 2017 was het eendagsbestuur weer aan de beurt om de 
avond te organiseren ( AnjeWarners, Sietske Elting en Marjolein 
Tamminga). Het onderwerp:  
 
KINDERBOEKENSCHATKIST  
 
Twee heren uit Roden, de ex-leraar Piet  Schuthof  en ex-graficus Jan de 
Vries, bleken goede en ervaren vertellers. Piet begon deze avond met een 
gedicht. 

Zoveel meer dan alleen letters. 
 
Het kan heerlijk wezen,   Hier op bladzij tachtig ,  
om een boek te lezen.  is mijn boek zo prachtig.  
Boom-roos-vis-vuur,   Want daar gaat een wit konijn,  
en een boek is heus niet duur. naar zijn oma met de trein.  
 
En op bladzij honderd,  Maar op bladzij zeven, 
pispot  omgedonderd.  huil ik altijd even.  
Ha ,wat moet ik lachen,man  Want daar gaat een kikker dood,  
krijg er bijna buikpijn van.  ergens in een boerensloot.  
 
Daarna vertelde hij aanstekelijke verhalen en werd er een power point 
presentatie gegeven. Zo kwamen vele schrijvers aan de orde. Bekende 
boeken zijn  Mathilde ,Dik Trom ,Pietje Bell, De baard van Daantje , 
kapitein Rob, Arendsoog , Alleen op de wereld , In de soete suikerbol etc. 
Kinderboeken waren bedoeld om je moraliteit bij te brengen. Roald Dahl 
had veel invloed op de kinderboeken en schreef Mathilde Sjakie en de 
chocoladefabriek, Meneer Vos , De griezels etc. Deze boeken zijn 
humoristisch en opvoedkundig verantwoord.  
Boeken  van W.G. van der Hulst gingen over het verschil tussen goed en 
kwaad. Een christelijke strekking was er in de boeken van Inge Lievaart.  
Ook werd duidelijk hoe verschillend er onderwijs werd gegeven. Aap –
noot-mies leesplankje toentertijd. En nu het alfabet met de A van apple ,B 
van blue tooth ,C van chat etc. 
Tijdens de pauze werden alle meegebrachte boeken bewonderd. Daarna 
gaf Jan uitleg over de boekdrukkunst en het vak van graficus. De 
boekdrukkunst is uitgevonden door een chinees genaamd Chan. Aan de 
hand van diverse prenten vertelt hij  over deze oude kunst.  



Hijzelf begon als 13-jarige jongen bij een drukkerij. Het werk was erg 
intensief, alles moest met de hand. Letter voor letter. Met 1 pagina was hij 
een uur bezig. De volle letterkasten wogen 30 kilo. En er waren vele 
soorten letters die ieder een eigen bak hadden. De letter E is de meest 
gebruikte letter. 
Tegenwoordig gaat alles digitaal en is het grafische gevoel hierdoor 
verdwenen. Na de oorlog was het papier op de bon.  
De illustraties waren ingeplakte plaatjes . Deze werden gedrukt op 
duurder papier, waardoor de boeken duur waren. Weinig mensen konden 
zich deze veroorloven. In een groot gezin werd een enkel aangeschaft 
boek letterlijk stukgelezen.  
Ook Piet vertelde nog even over de diverse soorten boekjes en eindigde  
met een verhaaltje uit het boek De griezels van Roald Dahl, zijn favoriete 
schrijver.  
Het was weer gezellig. 
De volgende clubavond is op 11 april a.s., aanvang 19:45 uur.Op deze 
avond komt  Janniek van Wijk uit Klijndijk van een stichting in Quito, 
Ecuador, waarmee ze straatkinderen naar school helpt. Aan het  einde 
van de avond verkoopt ze wat spullen uit Ecuador. Neem dus voldoende 
geld mee. 

Marjolein Tamminga 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIES SCHIET'N c.v. MIK 

 
Op 2e paasdag, maandag 17 april, gaan we weer proberen zoveel 
mogelijk neuties van de lijn af te schieten. 
 
De deur van De Miet gaat om 9.45 uur open en dan is jong en oud van 
harte welkom. Wij zullen zorgen dat de walnoten op de juiste plaats 
liggen. Even na 10.00 uur hopen wij zover te zijn, dat we in de gymzaal 
het startsein kunnen geven. 

Er is voor iedereen weer een 
kans om in de finale te komen en 
wie weet een prijs te behalen. 
 
Wij wensen u alvast veel 
plezier! 
 
Vriendelijke groet en tot ziens 
op 2e paasdag! 
 
Bestuur c.v. MIK 
 
 

  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Schoonmaakavond Odoornerveen, 
Vrijdag 21 april, aanvang 18.30 uur. 
 
Wil je meehelpen om het dorp schoon te houden en te ontdoen van 
zwerfafval, geef je dan nu op bij: Plaatselijk Belang, Trea Evenhuis via 
mail: aevenhuis@live.nl of tel: 382097. 
We verzamelen bij het dorpshuis De Miet om 18.30 uur en we hopen 
tegen 21.00 uur klaar te zijn. Als afsluiting nuttigen we een drankje in het 
dorpshuis. 
Voor je eigen veiligheid: neem een fluorescerend hesje + werk-
tuinhandschoenen mee.Voor prikstokken en vuilniszakken wordt gezorgd. 
Graag zien wij je op vrijdag 21 april bij het dorpshuis. 

Plaatselijk Belang 
 
 
  



125 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Schoonoord - 20 april 1892 
In den laatsten tijd was de scheepvaart hier zeer levendig. Aanzienlijke 
partijen turf zijn vanuit de Zuid-Barger venen van hier uitgevoerd. De 
voorraad turf en baggelaar te Schoonoord en Odoornerveen die er in het 
voorjaar was, is grotendeels opgeruimd, terwijl met het turfgraven is 
angevangen. De loonen zijn hier vastgesteld op hetzelfde bedrag als het 
vorige jaar en dus bepaald op fl.  8,40 per dagwerk en naar gelang van 
het werk op fl. 6,-- of fl. 7,-- voor het baggeren. Er wordt dit jaar veel 
baggelaar in het Eeserveen gemaakt.  
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
OPGAVE ZOMERGROET c.v. MIK 
 
Zoals ieder jaar brengen wij ook dit jaar weer een zomergroet.Dit jaar 
hopen wij dat u allemaal een mooie petunia wil kweken. 
Eind april /begin mei komen wij een jong beginnend plantje bij u thuis 
brengen en dan mag u uw best doen om er een hele mooie bloeiende 
plant van te maken. 
Op 9 september komen wij de plant even voor 1 dag bij u ophalen, om 
deze vervolgens door de deelnemers aan het klootschieten te laten 
keuren op zondag 10 september. Deze deelnemers zullen dan uiteindelijk 
bepalen wie de mooiste plant heeft gekweekt. 
De uitslag zal dan in de Snikke worden vermeld en de winnaar zal de 
wisselbokaal tegemoet gaan zien. 
U kan zich opgeven voor deelname t/m 21 april bij: 
Anita Begeman: 381780 of 06-46241339 of bij Pien Bonga: 06-30739788 
 

Bestuur c.v. MIK  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de vorige Snikke vermeldden we de agenda van onze jaarvergadering. 
Op 21 maart hielden we die vergadering. U treft daarvan elders in deze 
Snikke een verslag aan.  
De herinrichting van ons terrein vordert gestaag. Er is inmiddels gras 
ingezaaid en er zijn stelconplaten geplaatst. Er worden nog enkele extra 
platen geplaatst. Op het voorterrein zijn, via Adri van Bergen – waarvoor 
onze dank-,  inmiddels enige plantenbakken geplaatst. Dit fleurt het terrein 
op en tegelijkertijd wordt voorkomen dat auto’s het voorterrein als 
parkeerplaats gaan beschouwen.  
In onze vergadering bepaalden we dat we de jaarlijkse oud-ijzer-actie op 
10 juni houden. SVO zamelt dan huis-aan-huis oude metalen in die door 
ons verkocht worden om extra activiteiten te financieren vanuit het 
dorpshuis. We zullen deze oproep in de Snikke van mei en juni herhalen. 
Hebt u nu al een forse partij oude metalen liggen waar u eerder vanaf 
wilt? Neem dan contact op met onze technische man Jan Willem Eggens 
op telefoonnummer  0613495406. 
Verder stonden we in onze vergadering stil bij het opgestelde concept-
huisreglement. Dit reglement is nodig om aan de zich wijzigende 
verplichtingen van drank- en horecawetgeving te kunnen voldoen. 
Binnenkort kunt u onze huisregels zien hangen in het verenigingsgebouw.  
De komende tijd houden wij ons als bestuur onder andere bezig met een 
periodieke klussendag in en om het verenigingsgebouw en organiseren 
we de stempelpost van de Drentse Wandelvierdaagse, die ook dit jaar 
Odoornerveen weer aandoet. Natuurlijk hopen wij op veel wandelaars. 
 

Namens SVO 
Robert Nijboer, secretaris 

 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand ontvingen wij vele goede BINGO’s. Zoveel, dat 
niet iedere inzender voor een prijs in aanmerking komt.  
Onlangs verdeelde de beheerscommissie de prijzen voor dit jaar. De 
volgende mensen kunnen een prijs tegemoet zien: 
 
1 Ciska Zandbergen € 50 
2 Ciska Zandbergen € 40 
3 Hans Evenhuis € 30 
4 H.J. Pleiter  € 25 
5 Aaltje Cremers € 20 
6 Ciska Zandbergen € 15 
7 Annemarie Koning € 10 
 Begeman  € 10 
 A.L.J. van Bergen € 10 
 A. Nienhuis-Naber € 10 
8 Annemarie Koning €  5 
 Ruud van Hijningen €  5 

A. Nienhuis-Naber €  5 
Arja Caspers  €  5 
Ria Braam  €  5 

 
De winnaar van de vierde prijs, Harm Jan Pleiter, liet weten dat hij zijn 
prijs ter beschikking stelt van onze dorpskrant. Onze dank hiervoor! 
De prijzen worden zo spoedig mogelijk persoonlijk bezorgd door onze 
penningmeester. 
 
U hoeft dit seizoen geen volle BINGO’s meer in te leveren, omdat alle 
prijzen zijn vergeven. De volgende nummers resteerden nog: 
 

73 – 34 – 54 – 5 – 18 – 71 – 20 – 75 – 39. 
 
Had u dit seizoen geen prijs? Jammer! Het volgende seizoen maakt u 
weer kans op diverse geldprijzen. We hopen dat u dan opnieuw enige 
BINGO-kaarten afneemt.   
 
  



UITSLAG VERKIEZINGEN 
 
De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen voor het stembureau 
“Odoornerveen” is als volgt: 
 
Partij    Aantal  % 
VVD    99  29,2 
CDA    57  16,8 
D66    39  11,5 
SP    34  10,0 
Partij v/d Dieren  22  6,5 
GroenLinks   20  5,9 
PvdA    17  5,0 
PVV    15  4,4 
50+    11  3,2 
Christen Unie   7  2,1 
Forum voor Democratie 7  2,1 
Lokaal in de Kamer  4  1,2 
VNL    4  1,2 
SGP    2  0,6 
Geen Peil   1  0,3 
 
Totaal    339  100 
Opkomstpercentage  71,4%  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
NOTULEN JAARVERGADERING SVO, 21-03-2017 
 
Aanwezig van SVO zijn alle 6 bestuursleden. Vanuit het dorp zijn 8 extra mensen 
vertegenwoordigd.  
 
1) Opening 
De vergadering wordt geopend met een woord van welkom door voorzitter Alexander 
Evenhuis. Hij dankt de aanwezigen op voorhand voor hun aanwezigheid. 
 
2) Mededelingen 
De voorzitter meldt dat de koffie en een consumptie vanavond voor rekening van SVO 
komt.  
 
3) Notulen 
De notulen van de vorige jaarvergadering op 22-03-2016 zijn gepubliceerd in De Snikke 
van april 2016. Daarnaast liggen de notulen voor een ieder ter inzage ter vergadering.Er 
zijn geen opmerkingen over de notulen. De notulen worden onveranderd goedgekeurd.  
 
4) Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Robert Nijboer. Over het verslag zijn 
geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt ter vergadering goedgekeurd.  
 
5) Verslag kascontrolecommissie 
In de kascommissie hadden zitting Jeroen Evenhuis en Hans van der Klis. Bij monde van 
laatstgenoemde wordt verslag uitgebracht. De kas werd in goede orde bevonden.  
In opvolging van Jeroen Evenhuiswordt Bert Begeman benoemd tot nieuw 
kascommissielid.  
 
6) Financieel jaarverslag 2015 
Ter  vergadering wordt het jaaroverzicht 2016 en de begroting 2017 verspreid.  
Dit jaar was er een exploitatieoverschot van ca. 2000,-.  
Over het jaaroverzicht zijn geen vragen. 
De voorzitter neemt de vergadering mee in de begroting. Er is een overschot van € 110,- 
begroot.  
• Gineke Loman vraagt wat de Vrijwilligerskosten out of pocket inhouden.  
Dit betreft de kosten voor de jaarlijkse vrijwilligersavond.  
• Anita Begeman vraagt wat Entertainmentkosten inhouden.  
Dit betreft auteursrechtelijke kosten voor geluid en beeld. 
De voorzitter licht verder toe dat de begrote gelden voor verzekeringen kunnen fluctureren 
op grond van wijzigende regelgeving. Zo is er onlangs een bestuurs-verzekering 
afgesloten om aansprakelijkheid af te dekken.  
• Harm Cremers vraagt of er vernieuwingsplannen zijn voor de kachel.  
SVO meldt dat de kachel, ondanks de leeftijd, nog prima voldoet. De kachel levert minder 
klachten op dan in het verleden. Er is nu ook een goed onderhoudscontract.  
 
7) Vaststellen tarieven 
Het bestuur ziet geen aanleiding om voor dit jaar de tarieven te verhogen. Hierin speelt 
een positieve balans een rol. 



• Harm Cremers memoreert de bijzondere tarieven en vraagt zich af of dat niet 
anders kan.  
De verschillen in tarieven zijn ontstaan door eerdere tariefsverhogingen en drukken het 
verschil in prijs uit tussen alcoholische en niet-alcoholische dranken. Die prijzen worden 
wat het bestuur betreft thans niet gewijzigd.  
 
8) Vergaderonderwerpen 
* Het buitenterrein is grotendeels opgeknapt door Johan Oosting. Aan de zijkant worden 
nog een aantal stelconplaten geplaatst in een dubbele rij.  
Johan heeft zich bereid getoond een aantal rijplaten ter beschikking te stellen bij 
incidenteel grotere activiteiten.   
Vorige week zijn er enige ideeën geopperd in de DAR-vergadering voor de inrichting van 
het voorterrein van het dorpshuis. Na inrichting van het voorterrein wordt tegelijkertijd 
voorkomen dat er auto’s parkeren op het voorterrein.  
* Vorig jaar had SVO het plan de oostzijde dicht te maken van de gymzaal. Dat is wegens 
persoonlijke omstandigheden verplaatst naar 2017. Voorts is geconstateerd dat de 
verlichting verouderd is. Er ligt een advies van Hoving om tot vervanging over te gaan op 
LED-lampen. Dit wordt nog nader besproken in het bestuur.  
* Arthur Brauckman is inmiddels begonnen met het maandelijkse terreinonderhoud.  
* Het schilderwerk is in 2016 verricht. Op het schilderwerk heeft SVO een garantie 
verkregen van 5 jaar.  
* De DW4D komt dit jaar opnieuw door het dorp. De verschillende verenigingen zijn hierbij 
betrokken.  
 
9) Bestuurswissel 
Er is geen bestuurswissel aan de orde.  
 
10) Wat verder ter tafel komt & Rondvraag 
• Arthur Brauckman vraagt wat er verder met het grasveld gaat gebeuren 
Het gras wordt nog een keer aangerold en zo nodig nog een keer doorgezaaid. Johan 
Oosting houdt de ontwikkeling van het veld in de gaten.  
• Harm Cremers meldt dat ter hoogte van de boomsingel sprake is van ver 
uitstekende boomwortels.  
SVO zal daar aandacht voor hebben.  
• Adri vraagt of de rood-witte paal opnieuw wordt geplaatst. 
Dat is niet het voornemen van SVO. 
 
De voorzitter sluit om 20.44 uur de vergadering. 
  



DE ZONNEBLOEM 
 
De zonnebloem afdeling Odoorn en Omstreken. 
 
De Zonnebloem is opgericht september 1978 eneindigt 
op 1 april 2017.Helaas hebben zich geen nieuwe 
bestuursleden aangemeld en na 39 jaar wordt het 
opgeheven. 
We bedanken de gasten en iedereen die de afdeling een 
warm hart toe draagt. 
 
  


