
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  2 mei 2018     
 
Na een dag die helemaal in stukjes is geknipt moet er nog even een stukje 
voor “Van de Redactie” worden gemaakt. 
Het is alleen lastig om een onderwerp te vinden waar ik op dit moment iets 
zinnigs over kan schrijven. Ja, het is nu echt lente en als het een beetje mee 
zit gaan de meeste buitjes ons morgen voorbij. Het land is overigens hier en 
daar nog nat genoeg. 
Uit mijn raam kijkend zie ik nog flinke plassen staan. Af en toe worden ze 
kleiner maar net als je denkt dat de grond weer zichtbaar is, komt er weer 
neerslag van boven. De plaatselijke regen valt soms wat oneerlijk verdeeld. 
Tot ons plezier hebben, kort na de vraag om medewerkers aan de interviews 
“Even voorstellen, al een paar mensen aangeboden om hieraan mee te 
werken. We hopen dat ze het leuk werk vinden en kijken met spanning uit 
naar hun eerste interview. 
Ieder vertelt en schrijft toch op zijn of haar eigen manier. Vóór je ook maar 
een naam hebt gezien kun je aan het artikel vaak al zien wie het heeft 
geschreven. Dat is, denk ik ook het mooie van deze interviews, er wordt altijd 
weer over andere onderwerpen geschreven. Zo leren we elkaar in 
Odoornerveen ook beter kennen, en dat is weer goed voor een kleine 
dorpsgemeenschap. 
Wij wensen jullie een mooie aprilmaand en plezier met deze Snikke. 
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AGENDA 
 
10 apr – Verenigingsavond Vrouwen van Nu 
11 apr – Klaverjassen (laatste keer) 
14 apr – Oud papier (c.v. MIK) 
15 apr – laatste dag opgave zomergroet (c.v. MIK) 
16 apr – Biljarten 
17 apr – dagexcursie jaarmarkt Staphorst en museum (Vrouwen van Nu) 
27 apr – Koningsdag 
30 apr – Biljarten 
  2 mei – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
  8 mei – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
15 mei – Verenigingsavond Vrouwen van Nu 
19 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Verslag afdelingsavond Vrouwen van Nu 
13 maart 2018 
 
Deze avond werd georganiseerd door het eendagsbestuur. Wij kregen 
heerlijke cake bij de koffie/thee, die gebakken was door Alice. We hadden de 
heren Bloeming en Ketelaar uitgenodigd, die kwamen ons iets vertellen over 
de Jacht, het Beheer en de Schadebestrijding. 
Rieks woont al vanaf 1955 in Odoornerveen en als kleine jongen was hij al 
gek van de jacht, eerst ging hij mee als drijver met o.a. Jans Hoekman, Job 
Elting en Jaap Haikens. In 2004 is hij zelf met de jachtcursus begonnen en 
heeft zijn akte gehaald. Jan Ketelaar woont al 45 jaar in Odoorn en had als 
boerenzoon het jagen ook al in zijn genen. 
Het is een dure hobby, de cursus om je jachtakte te krijgen kost z'n 4000,-- 
euro. Dan moet er nog een jachthond komen en grond waar men op mag 
jagen, je hebt 40 ha. grond nodig  voor één geweer, de grond wordt gehuurd 
van de boeren. Als je op jacht gaat ben je verplicht je jachtakte en de map 
met alle papieren van regels en wetten opgelegd door de provincie bij je te 
hebben en dat zijn er nogal wat. 
Er wordt o.a. geschoten op woerden, er zijn teveel woerden ten opzichte van 
de eenden. Ook vossen zijn er in overvloed, hier mag het hele jaar op 
geschoten worden, tussen zonsopkomst en zonsondergang. In 2017 zijn er 
39 vossen geschoten. Ook doen de jagers aan reeën beheer. 
In Drenthe zijn z'n 10.000, waaronder 6000 vrouwtjes. Bij reeën hebben de 
bokken hoorns, hier mag men op schieten van 1 april t/m 15 sept. Geiten mag 
men schieten van 1 jan t/m 15 maart. 
De jagers mogen 7 geiten en 3 bokken schieten. De dode ree krijgt dan een 
nummer wat binnen 24 uur doorgegeven moet  worden  aan de provincie. De 
schedel van de ree moet ook getoond worden aan de provincie. Een ree 
wordt beslagen (gedekt) tussen 28 juli en 15 augustus, pas in het voorjaar 
gaat de embryo echt groeien en wordt het jong geboren, ongeveer eind mei  
begin juni. 
Dhr. Ketelaar jaagt op het jachtveld in Odoorn, hier zijn ongeveer 300 reeën 
en dhr. Bloeming jaagt in Odoornerveen, hier zijn ongeveer 100 reeën. 
Ook heeft dhr. Ketelaar een certificaat om een dier te keuren of het gezond is. 
Hij maakt van het vlees van de dieren o.a. worst , gehakt, hamburgers en 
saucijzen. Wij kregen deze avond  nog heerlijke goulash, bereidt door zijn 
vrouw, gemaakt van reeënvlees, wat de dames goed liet smaken. 
Nog even een voorbeeld van een incident: Een ree werd door een auto 
aangereden, dhr. Ketelaar werd gebeld en ging er naar toe, ree lag te 
cremeren van de pijn, hij mag het niet afschieten, want het is niet in zijn 
jachtgebied, zou hij dit wel doen is het stropen, komt de politie, schiet ook 
niet, 



komt vervolgens de dierenambulance, wordt het dier meegenomen naar de 
dierenarts en wordt alsnog gedood, hij zegt waar zijn we toch mee bezig, dat 
het dier nog zolang moet lijden. 
Eén keer per jaar houden de jagers een klopjacht, dan mogen ook de drijvers 
mee, meestal de boeren waarvan het land wordt gehuurd. Dit is een gezellige 
dag, met  snert en roggebrood tussen de middag en na afloop een borreltje in 
de Miet te Odoornerveen en dan komen de dikke verhalen. 
We kunnen terug zien op een interessante en gezellige avond. De voorzitter 
bedankt de heren en wenst een ieder wel  thuis. 

Het Eendagsbestuur: 
Ans, Alice en Hilly 

 
De volgende avond is op 10 april. Gerda Haan komt samen met ons gezonde 
hapjes maken. Aanvang 19.45 in de Miet. 
 
 

  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstanden na de zevende kleurplaat zijn als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar:    7 t/m 12 jaar: 
Jesper Röttink  70 pnt  Demi Eggens  50 pnt 
Sophie Bos  60 pnt  Marlijn Eggens  40 pnt 
Elisa Oving  60 pnt  Nienke Eggens 20 pnt 
Noa Eggens  40 pnt  Maya de Waard 10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 
 
 
 

Via www.borger-odoorn.nl/verkeer van 2 t/m 20 april kun je op locatie 
verbeteringen aangeven of commentaar leveren. Denk bijv. aan strepen op 
de weg. Zie ook gemeenteberichten Borger-Odoorn. 
 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Vrouwen van Nu, afdeling Odoornerveen 
Ierse band Dubh Linn bij theater De Deel 
 
De Ierse band Dubh Linn speelde vrijdagavond 16 maart in een uitverkocht 
theater De Deel. Zondagmiddag werd er nog een extra concert ingelast en 
waren er ook nauwelijks plaatsen over. Een groot succes dus voor het 
theater, de band en de liefhebbers van Ierse volksmuziek. 
De drie vrienden Paddy, Séan en Declan maken al jarenlang samen muziek 
en zijn oude bekenden in Drenthe. Voorheen bekend als Finnegans Wake en 
nu onder de naam Dubh Linn, de oude naam voor de stad Dublin, waar ze 
iedere avond spelen voor een internationaal publiek. Ze kwamen nu naar 
Nederland om de muziek van hun nieuwe cd met bekende Ierse Folk songs 
van onder andere The Dubliners, The Clancy Brothers en The Fureys ten 
gehore te brengen. 
Wij als Vrouwen van Nu Odoornerveen waren met 34 personen aanwezig 
(ook partners mochten dit keer mee). We konden genieten van prachtig 
gezongen en gespeelde, bekende (en minder bekende) nummers, zoals 
Whiskey in The Yar en Molly Malone, en de band gaf ook gehoor aan 
verzoeken die vanuit het publiek kwamen. Een avond vol gezelligheid en 
plezier, kortom de moeite waard. 

Namens de reiscommissie, 
Albertje Nienhuis 

 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
IJsactiviteiten Odoornerveen 
 
De winter 2017-2018 leek voor de ijsvereniging Odoornerveen uit te gaan als 
een nachtkaars. Maar net op het moment dat het bestuur de hoop al bijna had 
opgegeven kwam eind februari koning Winter vanuit Siberië naar 
Odoornerveen. Het bestuur kwam op 27 februari in spoedzitting bijeen en in 
klein comité is besloten tot het uit de kast trekken van de draaiboeken. De 
ijsdikte op het kanaal was nog niet voldoende, maar de berichten leken goed. 
Besloten werd om voor zaterdag 3 maart alvast activiteiten te organiseren en 
de vrijdag ervoor zou worden beslist waar dit dan zou plaatsvinden. Vrijdag 
middag 2 maart is over de volle lengte van het kanaal de ijsdikte gemeten en 
is de baan getest. Wat bleek dat de ijsdikte ruim voldoende was (behalve bij 
de gemalen uiteraard), maar dat het gedeelte van Manrho richting de Zijtak 
niet schaatsbaar was vanwege al het zand wat er na de renovatie van de 
Noordzijde op gewaaid was. Besloten werd om zaterdagochtend "IJspret voor 
de basisschooljeugd" te organiseren en ’s middags priksleewedstrijden voor 
jong en oud. Ook werd toen al het besluit genomen dat er een toertocht zou 
gaan plaatsvinden mits de dooi niet te heftig zou inzetten. 
 
IJspret basisschooljeugd: 
Zaterdag 3 maart om 10.00 uur startte de inschrijving voor de ijspret voor 
kinderen van de basisschooljeugd. Bij het ijspret staat “pret” voorop en telt 
geen wedstrijdelement, zolang de kinderen, ook die niet of minder goed 
kunnen schaatsen, maar plezier op het ijs hebben. Er meldden zich 19 
kinderen dolenthousiast bij het dorpshuis. Iedereen was letterlijk 
goedgemutst, want ondanks dat het verschrikkelijk koud was stond op ieder 
gezichtje een brede smile, alsof werd aangevoeld dat het uniek was om op 
het kanaal te staan. De kinderen werden naar leeftijd ingedeeld in groepjes 
waarna de volgende onderdelen werden uitgevoerd op de schaats of 
eventueel te voet. 
• Curling 
• Slalom schaatsen 
• Kegels overbrengen 
Er was alom hilariteit en er werd verschrikkelijk gelachen ondanks de koude 
wind. Na afloop kregen de kinderen in het dorpshuis een zakje chips en een 
consumptie van de ijsvereniging. 
 
Prikslee wedstrijden voor Heren, Dames en Jeugd: 
Zaterdagmiddag 4 maart werden de deuren van dorpshuis de Miet geopend 
voor de priksleewedstrijden. Dit jaar voor het eerst ook een competitie voor de 
jeugd. In totaal waren er 48 deelnemers, wat een ongekend aantal is voor 
priksleewedstrijden in Odoornerveen. Daarnaast waren er vele toeschouwers 



op de wal die de koude omstandigheden trotseerden om hun helden aan te 
moedigen. Het is weliswaar een competitie, maar plezier en hilariteit staan 
ook hierbij weer hoog in het vaandel. Bij de jeugd werden twee groepen 
gemaakt, namelijk tot en met 10 jaar en 11 t/m 15 jaar. Na een razend 
spannende competitie met hier en daar een zinderende finale was de uitslag 
als volgt: 
 
Jeugd t/m 10 jaar: 
1. Stijn Evenhuis 
2. Ingrid Katerberg 
3. Norah Evenhuis 
    Meike Boels 
 
Jeugd 11 t/m 15 jaar: 
1. Nina Harmers 
2. Lars Eggens 
3. Jeffrey Eggens 
 
Dames: 
1. José Warners 
2. Linda Boels 
3. Mariska Oving 
 
Heren: 
1. Jeroen Evenhuis 
2. Roelof Bloeming 
3. Erik Vrielink 
 
Voor de competitie bij de dames 
en heren is dit jaar voor het eerst 
de wisselbokaal in het leven 
geroepen. Een prachtige beker 
waarin de naam van de winnaar 
wordt gegraveerd. Het bestuur 
zal wellicht voor komende winter 
ook een wisselbokaal voor de 
jeugd aanschaffen.   Toertocht Odoornerveen 2018 
 
Toertocht maart 2018: 
“Historisch”, zo mag het rustig worden genoemd, een toertocht op het 
Oranjekanaal van Odoornerveen in maart 2018. Ruim 6 jaar na de vorige 
toertocht heeft het bestuur van de ijsvereniging kans gezien opnieuw een 
toertocht te organiseren. Het werd weliswaar een kortere versie dan de 
reguliere toertocht van 5,5 kilometer. Niet omdat het ijs niet betrouwbaar was, 
maar omdat door de gerenoveerde noordzijde er zoveel zand op het ijs lag 



dat er gewoonweg niet geschaatst kon worden. Verder lag de Borgerzijtak vol 
met algen en waterplanten en zat daar 1 dunnere plek in het ijs. Besloten is 
om de toertocht vanaf Manrho tot aan de De Langesbrug op te starten, met 
een lengte van 1,25 kilometer wat resulteert in een ronde van iedere keer 2,5 
kilometer. Het bestuur heeft een aantal vrijwilligers bereid gevonden om te 
helpen bij de organisatie. Zo konden de stempelposten worden bemand, de 
koek en zoopie worden rondgedeeld en verkocht etc etc. Het bestuur is erg 
blij dat bij een dergelijk evenement spontaan vrijwilligers opstaan die willen 
helpen, want zonder hen kan een dergelijk evenement simpelweg niet 
plaatsvinden. Dank daarvoor! 
Toen ik als secretaris om 9.40 uur bij dorpshuis de Miet aan kwam om de 
inschrijving te starten stonden de eerste schaatsers mij al op te wachten. 
Conclusie, we hebben er zin in dacht ik meteen. In totaal meldden zich 70 
fanatiekelingen die de tocht en de uitdaging met zich zelf wilden aangaan en 
schreven zich in voor de prestatietocht. Niet alleen mensen uit Odoornerveen, 
maar ook deelnemers uit Coevorden, Nieuw-Weerdinge, 2e Exloërmond, 
Schoonoord etc etc wilden meedoen, omdat het 1 van de weinige tochten in 
de regio was. De oudste deelnemer was 82 jaar en verder deed jong en oud 
mee. Tot de middag was er nog prima te schaatsen, maar daarna kwam de 
zon aan de lucht en ging het flink dooien. Toen om 14.00 uur ook de gemalen 
werden aangezet door het waterschap heeft het bestuur besloten om rond 
14.30 uur de tocht te staken. Marjan Brauckman legde de langste afstand af, 
namelijk 57,5 kilometer. 
Het bestuur vond het een fantastisch en memorabel weekend en bedankt alle 
deelnemers aan bovenstaande activiteiten, maar bovenal alle vrijwilligers 
zonder wie we dit niet hadden kunnen organiseren. 

Het bestuur 
 
 
 

Beste mensen, 
 

Via deze weg willen we laten weten dat wij gaan stoppen met de folders, de 
Week In Week Uit en de Zuidoosthoeker in Odoornerveen. 
Als U of iemand die U kent er iets voor voelt om het van ons over te nemen 
kunt U contact opnemen met: 
Frowein Huis aan Huis bezorging 
Tel 0591 -677520 
Of met mevr. S. Zwart ; Sabrina@frowein-groep.nl 
 

Frowein verzorgt de losse folders, Week In Week Uit en de Zuidoosthoeker. 
 

Voor de folderpakketten in plastic kunt U contact opnemen met Spotta. Tel 
088-8682200. Of meppel@ spotta.nl 
 

Fam. J.W. Eggens 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Schoonloopavond Odoornerveen 
Vrijdag 6 april was het zover, er hadden zich dit jaar 19 personen opgegeven. 
Voordat we op pad gingen eerst de fluoriserende hesjes aan en om 18.30 uur 
gingen we van start. Dit jaar hebben we de Torenwijk, gedeelte van de 
Achterweg, Noordzijde, Borgerzijtak en de Zuidzijde gedaan. 
We kwamen dit jaar weer heel wat blikjes, drankflessen en plastic flesjes 
tegen, waarschijnlijk had iemand ook geen warme maaltijd in huis we 
kwamen 2 kant en klaar maaltijden tegen en een pak pannenkoeken. Rond 
20.45 uur was iedereen weer bij het dorpshuis en stond de koffie en thee al 
op ons te wachten. 
Het was een geslaagde avond met een opbrengst van 180 kg. Bij deze willen 
wij alle vrijwilligers Hartelijk Bedanken voor jullie inzet. 
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang staat gepland voor dinsdag 8 mei 
a.s. om 20.00 uur in dorpshuis De Miet. Alle leden kunnen de uitnodiging en 
agenda binnenkort tegemoet zien. 

Plaatselijk Belang Odoornerveen 
 

  



GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, stembureau 5, Eeserveen / 
Odoornerveen 
 

In totaal waren er voor ons stembureau 473 stemgerechtigden. Er zijn 258 
mensen komen stemmen, dat is 55%, ongeveer het landelijk gemiddelde. Nu 
zegt dit niet alles omdat je binnen de eigen gemeente op elk stembureau je 
stem mag uitbrengen. Dit keer kon er tegelijk gestemd worden over het 
raadgevend referendum “sleepnetwet”. Niet iedereen heeft hiervan gebruik 
gemaakt, totaal 241 personen. 
     

Gemeenteraad    Referendum 
Gemeentebelangen  94  Tegen  122 
VVD    57  Voor  109 
CDA    34  Blanco    10 
Groen Links   26 
PvdA    24 
Leefbaar Borger/Odoorn 10 
D'66      9 
Christen Unie     2 
Blanco      2 

Albertje Nienhuis-Naber  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIESSCHIET'N 
Maandag Tweede Paasdag 2018, 10.00 uur traditioneel tijd voor een 
sportieve start. 57  personen, jong en oud schreven zich in om mee te doen 
aan het neutie schieten.  
Het was een gezellige boel daar in de gymzaal. De walnoten en paaseitjes 
kwamen je vrolijk tegemoet. Na een korte uitleg van de spelregels konden de 
6 banen tegelijk beginnen. En nadat iedereen 10x had gegooid werd de 
balans op gemaakt voor de finale. 
De  finalisten speelden ieder hun eigen tactiek. De winnaar.. Martien 
Bouwman (met 5 punten) ging ervandoor met een reuzen chocolade paasei. 
Als tweede plaatste Maya de Waard zich (met 1 punt). En de derde prijs ging 
naar Henk-Jan Sprokkereef (met -19 punten). Ook de poedelprijs werd dit jaar 
uitgereikt, want ja waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. We hopen daarom 
dat Rien Lukkien deze poedelprijs als een aanmoediging zal zien voor 
volgend jaar 22 april. 
Alle deelnemers bedankt voor jullie komst! 
  
OPGAVE ZOMERGROET CV MIK 
Zoals ieder jaar brengen wij ook dit jaar weer een zomergroet. Dit jaar mag 
een ieder weer zijn/haar best doen om een voederbiet te kweken. 
Eind april / begin mei komen wij de zaadjes bij u brengen en dan mag u uw 
best doen om er een mooie grote voederbiet van te maken. 
Zaterdag 13 oktober komen wij de biet bij u wegen. 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 15 april bij: 
Pien Bonga: 06-30739788 of Anita Begeman: 381780 / 06-46241339 
 

Bestuur CV MIK 
 
 

  



SVO-SPORT 
 
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijk gymzaal, Zuidzijde 16-C. 
Pilates  iedere maandag 20.00 - 21.00 uur 
Yoga  iedere dinsdag  19.30 - 21.00 uur 
Total Body iedere woensdag 20.00 - 21.00 uur 
Volleybal iedere donderdag 19.30 - 21.00 uur 
Zaalvoetbal iedere vrijdag  19.30 - 20.30 uur 
Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij 
SVO via sport coördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com. 

  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand werden 10 BINGO-kaarten ingeleverd en na controle 
bleek dat ze allemaal correct zijn afgestreept. We publiceren deze maand nog 
1 getal. Dus houd uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog kans op een prijs! 
Het volgende getallen is getrokken: 

– 74 – 
 

Volle kaarten kunnen, voorzien van uw naam en adres, worden ingeleverd in 
de brievenbus op Noordzijde 17. 
 
 

  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Drukke maand 
De maand maart was voor het bestuur van SVO weer een drukke maand. We 
vergaderden met de DAR, we hielden onze jaarvergadering (voor het verslag 
daarvan zie elders in deze Snikke) en we verrichtten tal van klussen in het 
verenigingsgebouw tijdens een van onze tweejaarlijkse klussendagen. 
  

DAR 
Met de DAR spraken we onder andere over het teruglopende aantal 
vrijwilligers. Meer verenigingen ervaren dit. We hopen dat ook Plaatselijk 
Belang de oude traditie van het informeren van nieuwe inwoners in ere houdt.  
 

Vernieuwing, reparatie en vervanging 
Na jaren trouwe dienst begaf onze afwasmachine het onlangs. Er is een 
nieuwe afwasmachine aangeschaft en geplaatst die eenvoudig is in gebruik, 
maar wel berekend is op zijn taak. We hopen dat de nieuwe machine weer 
jaren meegaat. Dat laatste hopen we ook nog steeds van onze klok, die, na 
geruime tijd te zijn weggeweest voor reparatie, opnieuw weer de geest lijkt te 
hebben gegeven. SVO beraadt zich op een oplossing… Inmiddels zijn alle 
viltjes onder de stoelen en krukken nagezien, zijn deurklinken gerepareerd, is 
de waterkraan vastgezet en is de verwarming ontlucht. Vooralsnog menen we 
er weer even tegen te kunnen.  
 

Oud-ijzer-actie 
Zoals we in onze eerdere berichtgeving al aangaven, is SVO voornemens om 
op 26 mei weer huis-aan-huis langs te komen om oude metalen in te 
zamelen. In de volgende Snikke zullen wij nadere details hierover 
verschaffen.  
 

Drentse Wandelvierdaagse 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de Drentse Wandelvierdaagse ons dorp 
dit jaar weer aandoet. Het festijn begint op 09-05 met de lange Kennedymars, 
waarna op hemelvaartsdag (10-05) alle andere routes overdag ons dorp 
aandoen. Traditiegetrouw organiseert SVO de stempelpost en de 
consumptieverkoop met behulp van vrijwilligers van de plaatselijke 
verenigingen. Dat zal ook dit jaar weer gebeuren. 
 

Stand van zaken werving vrijwilligers 
In de vorige Snikke meldden wij al dat het aantal vrijwilligers waarop SVO een 
beroep kan doen tanende is. Dat is voor een arbeidsintensieve stichting als 
SVO extra lastig, aangezien door een gebrek aan vrijwilligers allerlei taken in 
toenemende mate bij het bestuur terechtkomen. Als bestuur hebben we 
onlangs vastgesteld dat we allemaal de grenzen van onze inspanningen wat 
lijken te bereiken. Om die reden stellen we de werving van nieuwe vrijwilligers 
in 2018 centraal.  



We schatten in dat wanneer er zich ongeveer 15 vrijwilligers aanmelden voor 
diverse taken, de activiteiten van SVO weer met meer gemak ontplooid en 
bestuurlijk gedragen kunnen worden.  
Naar aanleiding van onze eerste oproep hebben zich spontaan 6 personen 
aangemeld als vrijwilliger! Dit geweldige resultaat heeft ons aangenaam 
verrast! We zijn er echter nog niet; we zoeken nog steeds 9 extra vrijwilligers 
die zich op de een of andere manier verdienstelijk willen maken voor het 
verenigingsgebouw. Overweegt u dat? Lees dan even verder! 
• Wie zoeken we? 
Iedereen vanaf een jaar of 16 die bereid en in staat is af en toe een klus te 
verrichten voor het verenigingsgebouw. Dat kan in de vorm van meewerken 
aan de tweejaarlijkse klussendagen, dat kan door BINGO-kaarten voor De 
Snikke te verkopen, dat kan door De Snikke in elkaar te zetten en rond te 
brengen, dat kan door het twee- tot driemaal per jaar ophalen van oud papier, 
dat kan door een bardienst te draaien tijdens een plaatselijke activiteit, enz.  
Wilt u helpen? Hebt u belangstelling? Neem contact op met voorzitter 
Alexander Evenhuis op telefoonnummer 06-20971533. 

Namens SVO 
R. Nijboer, secretaris 

 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
NOTULEN JAARVERGADERING SVO D.D. 20-03-2018 
 

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 2017 
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Robert Nijboer. Naar 
aanleiding van het jaarverslag wordt geconstateerd dat de in het verslag 
vermelde huisregels nog niet zijn opgehangen. De picknickbanken zijn betaald 
vanuit de overgebleven gelden van de stichting 150 jaar Odoornerveen. 
 

5) Verslag kascontrolecommissie 
In de kascommissie hadden zitting Bert Begeman en Hans van der Klis. Bij 
monde van laatstgenoemde wordt verslag uitgebracht. De kas is in goede orde 
bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. Hans maakt nog de 
opmerking dat het jammer is dat er qua rente nauwelijks rendement is. In de 
kascommissie blijft Bert zitting houden. Hans van der Klis wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden. Tot nieuw kascommissielid wordt Adri van Bergen benoemd. 
 

6) Financieel jaarverslag 2017 
Het financieel jaarverslag is ter vergadering op papier verspreid.  
2017 liet een kleine overschrijding van de begroting zien, groot 307,16. Die 
overschrijding werd met name veroorzaakt door de uitgaven voor vernieuwing 
van het buitencomplex, dat uit de reguliere middelen werd gefinancierd.  
Adri van Bergen wil weten wat onder de wettelijk verplichte investeringen valt.  
Onder wettelijk verplichte investeringen vallen de kosten die gemaakt moeten 
worden op grond van wettelijke verplichtingen, zoals de bordjes met de 
aanduiding “nooduitgang”, de verplichte keuring van toestellen en de keuring va n 
brandblussers. In 2017 zijn de wandrekken en touwen verwijderd, omdat er 
sprake was van afkeuring.  
 

7) Vaststellen tarieven 
SVO houdt ieder jaar de tarieven tegen het licht en beschouwt de tarieven op de 
noodzaak tot verandering. Voor 2018 is SVO voornemens zowel de consumptie- 
als de sportprijzen te verhogen met ca. 5 %. Ook de vergoeding voor de 



sportleiding wordt omhoog gebracht met 5%. De drankprijzen worden met €0,10 
verhoogd. Hans van der Klis wil weten of de verhoging ook geldt voor biljarten, 
aangezien daar geen sportleiding bij is. Ook het biljarten krijgt met een verhoging 
te maken, omdat de inkoopprijzen wel zijn gestegen. Dat klopt, maar de 
inkoopprijzen zijn wel gestegen.  
De verhoging van de consumptieprijzen gaat in per 01-05-2018. 
De verhoging van de sporttarieven gaat in per 01-07-2018. 
 

8) Vergaderonderwerpen 
• De Drentse Wandelvierdaagse komt dit jaar weer door het dorp. Op 
woensdag 9 mei komt de Kennedymars door het dorp, waarna op donderdag 10 
mei alle andere routes door het dorp komen. Er is ook een extra route, want de 
wandelvierdaagse jubileert.  
SVO vraagt de plaatselijke verenigingen om vrijwilligers te leveren. Op die dag 
levert het aantal vrijwilligers eigenlijk nooit problemen op.  
• SVO gaat dit jaar de oostzijde van de gymzaal dichtmaken.  We huren 
daarvoor expertise in. SVO financiert de operatie vanuit het 10-jaren plan. Ook 
hierbij wil SVO weer gebruik maken van een aantal vrijwilligers. Het ligt in de 
bedoeling het karwei in enkele dagen te klaren. 
• Met MIK is dit jaar samengewerkt ten aanzien van de toneelavond. Op 
verzoek van MIK is tot samenwerking besloten, nadat daarover het advies is 
gevraagd van de DAR. SVO en MIK hebben gezamenlijk de inkomsten en 
uitgaven gedragen.  
• De Vrijwilligersinzet wordt moeilijker, zo is de ervaring. We hebben een 
oproep geplaatst in De Snikke en dat heeft na een eerste verzoek 4 vrijwilligers 
opgeleverd, waaronder de vanavond aanwezige Margreet Ouderkerken.  
• SVO gaat ook mensen benaderen die nog geen vriend van het dorpshuis 
zijn met de vraag vriend te worden; daarnaast wordt deze mensen ook gevraagd 
of ze vrijwilliger willen worden voor het dorpshuis. Ca. 65% van de huishoudens is 
vriend van het dorpshuis. 
 

9) Bestuurswissel 
Mike heeft wegens toenemende drukte moeten besluiten het bestuur van SVO te 
verlaten. De voorzitter memoreert Mikes bijdrage van de afgelopen jaren en hoopt 
hem in ieder geval nog in de rol van vrijwilliger tegen te komen in de toekomst.  
Mike dankt ook de voorzitter en memoreert de vele werkzaamheden die zijn 
verricht gedurende zijn bestuurstijd, waaronder het plaatsen van de nieuwe 
sportvloer, de herinrichting van het buitenterrein, het op orde brengen van de 
verzekeringen, het ophaalsysteem van oud papier en de vernieuwing van de 
binneninrichting. Mike treedt uit het bestuur.  
 

10) Wat verder ter tafel komt & Rondvraag 
• Gineke Loman wil weten of er een nieuw bestuurslid is. 
Binnenkort is er een eerste gesprek met een door SVO aangezochte kandidaat. 
• Hans van der Klis vraagt of er een nieuwe afwasmachine is. 
Ja, er is een nieuwe machine. De oude machine stamde uit 1995 en heeft dus 
zijn diensten bewezen. De instructie komt erbij te hangen. Het apparaat is 
eenvoudig te bedienen.  



• Hans van der Klis vraagt of er binnenkort een klussendag is. De kraan in 
de keuken  is namelijk kapot.  
SVO meldt dat er zaterdag  aanstaande een klussendag is. Naast de 
keukenkraan staan er een aantal klussen op de planning, waaronder de reparatie 
van de buitendeursluiting, reparatie van het slot van de deur van de 
dameskleedkamer, het vervangen van een wc-bril en het ontluchten van de 
radiatoren.  
• Hans van der Klis wil weten of er genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn 
voor de klussendag.?  
SVO meldt dat er voor de klussen van deze klussendag voldoende mensen zijn.   
• Adri van Bergen meldt dat er door Plaatselijk Belang lampen zijn 
aangeschaft  uit het potje van de verkoop van het ijzer dat de boot heeft 
opgebracht. De lampen kunnen gebruikt worden voor feestjes e.d. in het dorp.  
 

Alexander sluit de vergadering om 20.55. 



120 JAAR GELEDEN 
  

De Veldpost – 8e Jaargang – “Gemengde Berichten” 
Zaterdag 19 Maart 1898 
Te Sappemeer en omliggende plaatsen zullen dit jaar vrij wat meer 
suikerbieten worden verbouwd dan vorige jaren. Vooral nu de verhouding 
tusschen de aardappelmeelfabriekantenbond en de verbouwers van 
aardappelen in de Groninger Veenkoloniën niet is zoals zij kon zijn, zal de 
verbouw van suikerbieten nog al wat worden uitgebreid.  
De meeste contracten zijn gesloten met de Noord-Nederlandsche 
Beetwortelsuikerfabriek te Vierverlaten. 
 

Woensdag 23 Maart 1898 
De zachte winter doet de directeuren van sommige zuivelfabrieken bezorgd 
den aanstaanden zomer tegemoet gaan. Nu er geen of bijna geen ijs 
gekomen is, zal er voor de meeste boterfabrieken wel niets anders opzitten 
dan zich voor hoogen prijs ’t benoodigde en onontbeerlijke ijs te doen 
toezenden. In de nabijheid van de stad Sloten (Friesl.) ziet men elken morgen 
die voorafgegaan is door een enigszins vorstige nacht, de werklieden der 
boterfabriek bezig om het ijs uit slooten en grachten te visschen.  
De aldus verkregen voorraad, hoewel gering tot heden, is naar het schijnt 
groot genoeg om zorgvuldig geborgen te worden. 
 

Zaterdag 30 April 1898 
In de straten van Parijs staan volgens de laatste telling: 122875 boomen: 
26000 platanen, 17000 wilde kastanjes, 1500 olmboomen, 9000 ailanthus, 
6000 sycomora, 4000 ahornboomen, 1000 paulownea’s. 
De rest bestaat uit de meest verschillende sierbomen waarvan elke soort 
maar een klein aantal bevat. 
 
Een spreuk uit “de Veldpost” van 1898: 
De vrouw is geleerd genoeg als zij het keukenlatijn verstaat! 
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