
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  1 mei 2019     
 

 
Te snel is al weer een maand voorbij. 
Waar is de tijd gebleven en waar heb ik die tijd voor gebruikt? 
Ik heb het gevoel alsof mijn hoofd helemaal leeg is en er niks zinnigs uitkomt 
om dit stukje voor “Van de redactie” te vullen. 
Terwijl ik dit schrijf zie ik een stuk of vier mensen in gele hesjes langs lopen. 
Ze hebben allemaal een grijpstok in de hand en een grote plastic zak in de 
andere hand. O ja, het is schoonmaakavond in Odoornerveen. Ik hoop maar 
dat zich genoeg mensen hebben opgegeven 
Hoewel ik tot vijftig meter links en vijftig meter rechts van mijn huis het afval 
dat ik langs de straat zie liggen gewoonlijk opruim, zie ik de schoonmakers 
langs “mijn stukje berm” herhaaldelijk iets in hun zakken doen.   
Hoe kan dat, denk ik. Wat vinden ze allemaal wat ik niet heb zien liggen?  
Zelfs gisteren nog lag er een zakdoek in de berm. Een beetje smerig, maar ik 
heb hem thuis toch maar in de afvalcontainer gegooid. Dus wat er ook is 
gevonden in die 100 meter berm voor mijn huis, ik heb niet geweten of gezien 
dat er iets lag dat ik had kunnen opruimen. 
In ieder geval zal Odoornerveen er eerst weer netjes uitzien.  
Laat ik maar niet denken aan al die blikjes, zakjes, bakjes die er binnenkort 
toch wel weer zullen liggen. Als we nou allemaal even ons best doen om het 
afval in “ons eigen stukje berm” vrij van afval te houden dan kan 
Odoornerveen een hele poos schoon blijven. 
Nog een week en het is al Pasen. Weer geen paasvuur, maar gelukkig kun je 
op tweede Paasdag meedoen aan het “Noten schieten” in de gymzaal. 
Het gaat om het spel, maar iets winnen is ook mooi!  
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AGENDA 
 
10 apr – Klaverjassen 
13 apr – Mini-boerderij fair 
15 apr – Biljarten 
16 apr – Vrouwen van Nu 
21 apr – Eerste Paasdag 
22 apr – Tweede Paasdag 
22 apr – Neutiesschieten (c.v. MIK) 
29 apr – Biljarten 
  3 mei – Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
  4 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
  9 mei – Wielerronde semiprofs 
14 mei – Vrouwen van Nu 
16 mei – Jaarvergadering St. Verenigingsgebouw Od’veen 
22 mei – Dagexcursie Zuidlaren/Roden (Vrouwen van Nu) 
25 mei – Inzameling oud ijzer (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
30 mei – Hemelvaartsdag 
 
  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstanden voor april zijn als volgt: 
 

1 t/m 6 jaar: 
Elisa Oving  60 pnt. 
Joost Bos  60 pnt. 
Sophie Bos  60 pnt. 
Jesper Röttink  60 pnt. 
Elise Radema  40 pnt 
Noa Eggens  40 pnt. 
Moa Compeer  10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 
 

7 t/m 12 jaar: 
Demi Eggens  40 pnt 
Noor Radema  30 pnt 
Sterre Radema 10 pnt 
Maya de Waard 10 pnt 
Dominik Snijder 10 pnt 
 
 
 

 

  



SVO-SPORT 
 
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijke 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 sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com. 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Lezing Wiepke Toxopeus, 12 maart 2019 
georganiseerd door het ééndagsbestuur. 
 
“Ik ben van Rottum en Rottum is van mij”, zo voelt Wiepke dat.  Ze is er niet 
geboren, maar in Delfzijl in 1950. Bevallen op het eiland was te riskant. Het 
grootste deel van haar jeugd heeft Wiepke doorgebracht op Rottum.  
 

Rottumeroog is  een Waddeneiland tussen het eiland Rottumerplaat en het 
Duitse Waddeneiland Borkum. De naam Rottumeroog betekent: “eiland (oog) 
van Rottum”. Het Klooster Juliana, gevestigd in het Groningse dorpje Rottum, 
was namelijk ooit voor zestig procent eigenaar van het eiland. Rottumeroog 
bestaat  al heel lang en is een bewoond eiland geweest. In de 12e eeuw 
stond er een dorp en in de middeleeuwen hadden Groningse kooplieden 
pakhuizen op het eiland. Rottumeroog werd in 1706 verkocht aan de 
verbannen Ierse graaf Donough MacCarthy.  Zijn  manier van leven op het 
eiland leverde hem de bijnaam  “Malle Graaf” op. In 1738 kwam het eiland 
weer in handen van de provincie Groningen en  vanaf die tijd is het eiland 
bewoond geweest door voogden, waarvan twee generaties Toxopeus. Zij  
beschermden het eiland tegen de zee. Ze plaatsten schermen en plantten 
helmgras  om nieuwe duinen te vormen. De voogden leefden met hun familie 
op het eiland. De eerste woningen waren boerderijen en  hadden een 
uitkijktorentje op het dak. Het huis van de voogd moest zo nu en dan een eind 
verderop worden gezet. De westzijde van het eiland kalft namelijk langzaam 
af en de oostzijde slibt aan. Het gevolg hiervan is dat het eiland naar het 
oosten “wandelt”. Ook de grote gietijzeren kaap werd dan verplaatst. Een 
kaap is een baken voor de scheepvaart. Tientallen jaren  heeft  er een 
lichthuis bovenop gezeten. Sinds 1986 is de kaap een monument.  
  

Bij de opa van Wiepke is het voor de familie Toxopeus begonnen.  In 1908 
werd Hendrik Toxopeus als voogd aangesteld op Rottumeroog. In 1936 
volgde Wiepkes vader Jan Toxopeus zijn vader op als voogd en nam diens 
taken over. Zijn functie was ambtenaar van Rijkswaterstaat, strandvonder, 
onbezoldigd rijksveldwachter, vuurtorenwachter, kustwachter, vogelteller, 
deed rondleidingen door de sternkolonie, was Lloyds verzekeringsagent, de 
enige boer op het eiland, schipper van de boten, deed metingen voor de 
meteorologische dienst , etc.etc. Toen Wiepke in 1950 als nakomertje werd 
geboren, waren haar zussen 14 en 11 jaar en haar broertje was 5. De zussen 
gingen aan de vaste wal op school en waren  in de kost bij opa en oma 
Toxopeus in Delfzijl en bij de andere opa en oma, de ouders van Wiepkes 
moeder. Wiepke heeft  een heerlijke jeugd gehad op Rottumeroog.     ’s-
Winters werd er geschaatst op het ijs in de grote tuin. Feestdagen werden 
altijd gevierd. Met Kerst was er een echte boom met kaarsjes, met Pasen 
werden eieren geverfd, op Bevrijdingsdag hielden ze een optocht met 



pannendeksels en scheepstoeters. Op 11 november liep Wiepke met haar 
lampion drie rondjes om het huis en  moest ze steeds een ander liedje 
zingen. Met Sinterklaas waren er cadeautjes. De volgende dag heeft Wiepke 
vaak gezocht naar de afdrukken van paardenhoeven, want er moest toch iets 
te vinden zijn! 
 

Op Rottumeroog spoelde veel hout aan. Bruikbaar hout werd aan de wal 
verkocht. Met de eigen boot  “Theda” met een praam op sleep werd het hout 
naar Noordpolderzijl gebracht. Sloophout werd  na goed drogen als brandhout 
gebruikt.  Toch bleef er zout in het gedroogde hout achter. Het zout deed de 
kachels roesten en er werden heel wat kachels versleten. Na een storm 
spoelde er ook barnsteen (versteende hars) aan. Moeder Toxopeus maakte 
er mooie halskettingen van. Groenten en aardappelen kwamen uit eigen tuin, 
vlees van eigen varkens. Opa Toxopeus had in zijn tijd als voogd konijnen 
uitgezet om altijd vlees voorradig te hebben.  Wanneer tijdens het bot vissen 
veel was gevangen, aten ze dagenlang gebakken vis. De kleine visjes werden 
gedroogd in de wind.  Op het eiland waren behalve paarden ook  honden de 
trouwe vrienden van de eilandbewoners.  Wiepke had haar eigen hondje 
Topsy.  Toen haar grote zussen waren getrouwd en haar broer in de kost was 
om naar school te gaan, bleef Wiepke als jongste alleen thuis.  Ze kreeg les 
van haar moeder met boekjes van de school in Delfzijl. Tot in de vijfde klas 
bleef ze op Rottum. Omdat haar moeder overgevoelig bleek voor de 
vlasvezelplaten in het nieuwe huis en last had van astmatische aanvallen,  
kwam het lesgeven in het gedrang en ging Wiepke naar school in Delfzijl. Dat 
nieuwe huis was in 1957 gebouwd, een  vierkant bouwsel waarvan meteen 
het dak al lekte. Moeder Toxopeus zette in de ontvangkamer  bakjes en 
emmers neer om het lekwater op te vangen, maar toch was de 
vloerbedekking grondig verpest en hadden de meubels bruine vlekken.    
 

In de jaren ’60 kwam het wadlopen opzetten. Soms kwamen er wel 120  
wadlopers naar Rottumeroog, naar de boerderij van de voogd. Wiepkes 
moeder had het er gigantisch druk mee om iedereen van eten en drinken te 
voorzien. Tegenwoordig kom je niet meer op het eiland. Jan Toxopeus was 
de laatste voogd van Rottumeroog. In 1965 ging hij met pensioen en hij en 
zijn vrouw verlieten het eiland om in Delfzijl te gaan wonen.  Sinds die tijd 
wordt Rottumeroog beheerd door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de 
gemeente Warffum  (later Eemsmond). Wiepke had allerlei strandvondsten en 
een opgezet zeehondje meegenomen waar zij ook het nodige van wist te 
vertellen. Het was een leuke avond met een mooi verhaal en veel foto’s uit 
die tijd. 
 

Onze volgende avond is dinsdag 16 april 2019 met notaris Veldkamp. 
 

Mede namens Hetty en Hinnie,                                                                                  
Alie Dijkstra  



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

Neutiesschieten 

 
Op 2e paasdag, maandag 22 april, gaan we met elkaar weer neutiesschieten 
in de gymzaal bij dorpshuis “De Miet”. Het doel is om zoveel mogelijk neuties 
van de lijn te schieten. Een leuke en gezellige activiteit voor zowel jong als 
oud. 
 

De deur van De Miet gaat om 9.45 uur open. Wij zullen zorgen dat de 
walnoten op de juiste plaats liggen. En als alle namen op de borden vermeld 
staan dan hopen wij even na 10.00 uur 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 hopen op een grote opkomst en 
wensen u alvast veel plezier! 
 

Vriendelijke groet en tot ziens op 2e 
paasdag. 
 
Bestuur c.v. MIK 
 
  



  
PERSBERICHT BIBLIOTHEEK SCHOONOORD  01-03-2019 

 
ELISA OVING WINT PRENTENBOEKENQUIZ 
  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen konden peuters en kleuters in de 
bibliotheken in de gemeente Coevorden meedoen aan een 
prentenboekenquiz. Elisa Oving (6 jaar) uit Odoornerveen deed ook mee 
en won het Prentenboek van het jaar 2018: ‘Een huis voor Harry’ met het 
bijbehorende vingerpopje. 



PLAATSELIJK BELANG  
 
BuurtApp 
Van verschillende kanten bereikte ons de vraag of wij in Odoornerveen een 
BuurtApp hebben, omdat men op de invalswegen de waarschuwingsbordjes 
voor potentiele criminelen zag. 
 

JA, we hebben een BuurtApp. Oorspronkelijk opgezet door Nynke van 
Wieren (dank hiervoor!), heeft Plaatselijk Belang inmiddels het beheer van die 
App overgenomen. Als u ook mee wilt doen aan de BuurtApp kunt u dat doen 
door uw telefoonnummer te laten toevoegen aan de App bij één van de 
volgende nummers: 0683175097; of bij 0622461620; of bij 0654331573. Deze 
drie bestuursleden zullen nu functioneren als beheerder van de BuurtApp. 
Spelregels van de BuurtApp zijn gebaseerd op gezond verstand:  

x Geen meldingen van weggelopen honden of katten, maar wel van 
koeien of paarden die op de weg lopen en het verkeer in gevaar 
brengen. 

x Geen meldingen van rare wandelaars of onbekende auto’s, maar wel 
van busjes met Oost-Europese kentekens die voor de derde keer 
langzaam voorbij komen rijden. 

Het is natuurlijk altijd een grijs gebied, wat meld je wel en wat niet, maar 
gezond verstand moet hierin leidend zijn.  
 
Contributie 
In de ALV is besloten om voor 2020 de contributie op 7,50 euro vast te 
stellen. Dit is o.a. omdat bijv. bankkosten en contributies al meer dan de helft 
van de inkomsten opslokt, en omdat we van plan zijn om mensen die een 
reanimatiecursus gedaan hebben en dit niet elders vergoed kunnen krijgen 
(via zorgverzekeraar of via het werk) tegemoet te komen in de kosten.  
 
Hartveilig Borger-Odoorn 
In ons dorp hebben we nu twee openbare AED’s, eentje bij het dorpshuis en 
eentje bij Agriservice Odoorn, aan de Achterweg. We zijn bezig met nog een 
derde op de Noordzijde (mogelijk bij de B&B op no. 10) maar zouden voor de 
beste dekking, er ook nog ergens aan de Borgerzijtak eentje willen hebben. 
Met 4 AED’s in het dorp zou de dekking voldoende goed moeten zijn. 
 

Dan de BurgerHulpVerleners of BHV-ers: Er zijn al veel mensen aangemeld, 
maar ik weet zeker dat er ook nog mensen zijn die via hun werk of 
sportvereniging een reanimatiecursus hebben gedaan, en dat via die weg ook 
bijhouden. Die mensen zijn niet altijd officieel geregistreerd bij Hartveilig.nu. 
Als je dat wel doet (gewoon naar die webpagina gaan en je aanmelden) wordt 
je ook opgenomen in het netwerk van hulpverleners en wordt je 
gewaarschuwd als het weer tijd wordt voor een herhalingscursus.  



Als je zelf de kosten draagt van de cursus, dan wel voor de begincursus, dan 
wel voor de herhalingscursus, dan zal in bijna alle gevallen je 
ziektekostenverzekering die kosten vergoeden. Check even je 
polisvoorwaarden. Mocht dat toch niet het geval zijn, meld je dan via de e-
mail bij Plaatselijk Belang, dan kijken we hoe we je die kosten alsnog kunnen 
vergoeden. Tevens is Plaatselijk Belang nog steeds bezig om uit te vinden 
hoe we op de hoogte kunnen blijven van alle BHV-reanimatie cursussen die 
om ons heen gegeven worden. 
 
Schoonmaakdag 2019 
We gaan op vrijdag 5 april, aan het begin van de avond, weer ons dorp netjes 
schoonmaken. Alle inwoners worden uitgenodigd een handje mee te helpen: 
Vele handen maken licht werk! We verzamelen ons om 18.30 uur bij het 
dorpshuis, waar de gebieden worden verdeeld. Het is dan al zomertijd, dus 
alweer een uur langer licht. Voor vuilniszakken, gereedschap, en afvoer van 
het afval wordt gezorgd. En ik hoorde geruchten over koffie en cake.  
 
Bezoek gemeentebestuur 
Dinsdag 26 maart is het vrijwel voltallige gemeentebestuur (helaas was 
burgemeester Seton ziek) en enkele raadsleden op bezoek geweest in 
Odoornerveen. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft hen in het dorpshuis 
welkom geheten en er werden enkele discussiepunten besproken. 
Onderwerpen waren de gewenste belijning op de Zuidzijde, mogelijkheden 
die ontstaan zodra de gemeente een jaarlijks dorpsbudget gaat toekennen 
(bijv. een uitbreiding aan de gymzaal) en de plannen om te komen tot een 
“hartveilig” dorp. De terugkoppeling na de avond was erg positief, zowel van 
het gemeentebestuur als van de inwoners kregen we aanmoedigende 
commentaren. 

Voorzitter Plaatselijk Belang 
Eisso Kronenberg 

 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand werden 9 BINGO-kaarten ingeleverd en na controle 
bleek dat ze allemaal correct zijn afgestreept. We publiceren deze maand nog 
2 getallen. Dus houd uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog kans op een prijs! 
De volgende getallen zijn getrokken: 

– 47 – 54 – 
 

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



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De vorige maand stonden we stil bij het feit dat de jaarvergadering 
verschoven omwille van het gegeven dat de gemeente Borger-Odoorn een 
bijeenkomst wilde beleggen in het dorpshuis. Elders in deze Snikke wordt kort 
stilgestaan bij het verslag van die avond. 
 

In in de afgelopen maand vergaderde het bestuur van SVO eenmaal. Onder 
andere stelden we een nieuwe datum voor onze jaarvergadering vast, 
namelijk op 16 mei aanstaande. Leg deze datum alvast vast in uw agenda. In 
de volgende Snikke zullen wij de agenda publiceren. 
Ook stonden we stil bij de organisatie van ons jaarlijkse oud ijzeractie. 
Natuurlijk menen we dat we deze actie moeten herhalen. We zijn voornemens 
op 25 mei uw oude metalen huis aan huis in te zamelen. In de volgende 
Snikke zullen we daar nog specifieker op ingaan. 
Evenals vorig jaar werd SVO benaderd door de wielervereniging Assen. Wij 
spraken met hem af dat zij, tegen betaling van een aanzienlijk bedrag, 
gebruik kunnen maken van het dorpshuis op 9 mei aanstaande. Op deze dag 
zal onze locatie gebruikt worden als start en finish van de tijdrit voor 
semiprofs. De start van deze ronde vindt plaats om 16:30 uur ter hoogte van 
de Scholtensbrug. Natuurlijk staat het u vrij een kijkje te komen nemen. 
 

Nog steeds vragen wij uw aandacht voor het feit dat SVO kampt met een 
gebrek aan vrijwilligers. Gelukkig meldde zich in de afgelopen maand 
opnieuw een persoon. Wij zijn daarom nog steeds op zoek naar zes 
personen. 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. 
  



BOERDERIJFAIR 
 

Mini-boerderij FAIR 
 

zaterdag 13 april   11.00 t/m 17.00 
 

Op zaterdag 13 april houden wij een boerderijfair. Op deze dag openen wij 
ons winkeltje Jut&Juul en willen dit met jullie vieren. 
 

Er is een leuke markt met ondernemers uit Odoornerveen, Schoonoord en 
omstreken. Er is zelfs een foodtruck waar je (h)eerlijke tosti's kan kopen en 
een luchtkussen voor de kinderen. Tevens heeft de paashaas beloofd langs 
te komen om lekkere chocolade eitjes uit te delen. 
 

We hopen jullie allemaal te zien, 
Tot 13 april!!!  
Groetjes, Annemarie Vendrig, 
Jut&Juul, 06-38916833 
 

www.mijnjutenjuul.nl 
Borgerzijtak 1 

7874 TB Odoornerveen 
info@mijnjutenjuul.nl

  



121 JAAR GELEDEN 
 
Uit “de Veldpost” 
Zetmeelgehalte der aardappelen. 
Zonder daartoe opzettelijk ingerichte werktuigen (apparaten) is het niet 
mogelijk het zetmeelgehalte der aardappelen te bepalen. De volgende proef 
toont echter aan of de aardappelen veel of weinig zetmeel bevatten. Men 
snijdt een aardappel middendoor en wrijft de beide snijvlakken tegen 
elkander. Komt er veel schuim tevoorschijn bij dat wrijven, dan bevat de 
aardappel tamelijk veel zetmeel; wordt er geen schuim gevormd, maar vloeit 
er vocht uit de snijvlakken, dan zit er weinig zetmeel in. 
 
 
 
 

121 JAAR GELEDEN 
 
Uit “de Veldpost” 
Gemengde berichten 
Men schrijft ons uit Borger: In de veenkoloniën dezer gemeente is het 
aardappelpoten reeds voor een groot deel vóór Paschen afgedaan. Jaarlijks 
neemt de aardappelproductie in den laatsten tijd in deze gemeente nog 
grooteren omvang aan, want in de veenkoloniën Drouwenermond en Nieuw-
Buinen is nu het grootste deel der uitgegraven delfgronden in vruchtbaar 
bouwland herschapen. Echter hebben de hoogen korenprijzen van dezen 
winter, die nog voortduren, er toe bijgedragen dat de landbouwers thans 
reeds de korenteelt hooger op prijs stellen dan de aardappelteelt. 
 

Het slijk uit de haven van Delfzijl wordt vergaard, van water gezuiverd en zal 
later per spoor worden vervoerd en dienstbaar gemaakt voor het in cultuur 
brengen van de heidegronden in Drenthe. 
 

Ook het volgende gezegde vond men belangrijk genoeg om in “de Veldpost”    
te plaatsen: De vrouw is geleerd genoeg als zij het keukenlatijn kent! 
  



 
 
  

Fietstoerclubje ‘TELD’: 
 
vraagt zich af of er mensen zijn 
die met hun mee willen fietsen…? 
  
Iedere zondag, fietsen leden van 
fietstoerclubje ‘Trap eens lekker door’  
hun wekelijkse racefiets rondje. 
 
 

Dit clubje bestaat momenteel uit 7 man en fietst al zo’n 5 jaar met elkaar.  
Omdat er bijna altijd wel iemand is die wat anders heeft, wordt er meestal 
met minder dan 7 personen gefietst. 
 

Wij vragen ons af of er mensen zijn die mee willen fietsen? Ons lijkt het in 
ieder geval leuk om met een iets grotere groep op pad te gaan! 
 

Fietsen is een gezonde, sportieve ontspanning en door het in klein 
groepsverband te doen, is het ook nog eens gezellig.  
Bij ons geen wedstrijd element, hoewel … er incidenteel wel eens naar 
een plaatsnaambordje wordt gesprint -. 
 

Wie, waar, wanneer, hoe ver en hoe hard…? 
o Onze ‘leden’ komen uit de omgeving van Schoonoord. 

‘Leden’, tussen aanhalingstekens, omdat we geen lidmaatschap 
kennen. Het is geheel vrijblijvend. Heb je, een keer geen tijd/zin, 
dan kom je niet. 

o We vertrekken elke zondagmorgen vanaf de brug in Schoonoord, 
om 9.00 uur en fietsen dan zo’n 1,5 a 2 uur. 
De eerste gezamenlijke rit van dit jaar is op 31 maart. 

o Meestal komen we terug met een gemiddelde van zo rond de 30 
per uur. Gezamenlijk wordt bepaald hoe hard er wordt gereden.  
Als het voor iemand te hard gaat, gaan we zonder discussie, 
langzamer fietsen. Beduidend harder fietsen dan het ‘gangbare’, 
wordt alleen gedaan als iedereen het daar mee eens is. 

o Bij ons geldt: ‘samen uit, samen thuis’.  
Als iemand pech heeft, helpen we elkaar/wachten we op elkaar. 

 

Interesse …? 
x Maar, … geen racefiets?  

Geen probleem. Er is eventueel één test-fiets beschikbaar.  
Wel van tevoren doorgeven! 

x Maar, … eerst graag meer info? 
Bel dan Eddy Stoffer: 06-52490042 

 

Hopelijk tot gauw! 



UITSLAG VERKIEZINGEN 
 
Uitslag verkiezingen Provinciale Staten stembureau 5 Odoornerveen/ 
Eeserveen. 
` 

Dit keer hebben 270 mensen hun stem op ons stembureau uitgebracht. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar waren dat er 258. Dat was toen 
volgens de gemeente 54,5% van de stemgerechtigden. Nu zou dat uitkomen 
op ongeveer 59%. Bij de Provinciale Staten verkiezingen van 2015 kwam het 
neer op 49,9%. Deze getallen zijn bij benadering omdat mensen ook elders in 
de gemeente of provincie kunnen stemmen. Een overzicht van de stemmen 
per partij: 

2019   2018  2015 
VVD      68   57  65 
Partij van de Arbeid    25  24  22 
CDA      41   34   39 
SP      16     18 
PVV      10     11 
D66      16   9   28 
ChristenUnie     2   2   2 
GROENLINKS    27   26   20 
50PLUS     9     7 
Sterk Lokaal     14     14 
Forum voor Democratie   22 
Partij voor de Dieren    15 
Onafhankelijke Partij Drenthe   2 
Seniorenbelang    1     6 
Blanco      2   2   2 
Leefbaar Borger/Odoorn     10 
Gemeentebelangen      94 

_______ _______ _____ 
Totaal      270   258   234 
 

Albertje Nienhuis-Naber, lid stembureau  


