
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   N.B.v.P. – Vrouwen van Nu   – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   6 januari 2011    
 
Woensdag 1 december. Te vroeg – veel te vroeg – viel dit jaar de winter in. 
En geen klein beetje winter! 
De boeren hadden de meeste aardappelen en suikerbieten (met hulp) net 
op tijd uit de grond. Daarna moesten de meeste bulten nog onder stro en 
doek worden gedekt, met daarover nog eens plastic. Een heel werk, maar 
een boer wil toch niet dat zijn oogst waar hij een heel seizoen lang voor 
heeft gewerkt en gezorgd, aan het eind nog zal bevriezen. 
Op die laatste vrijdag van november was de wereld opeens wit geworden 
en het werd koud en elke dag daarna werd het nog kouder. Geen weer 
voor mij, maar voor de schaatsliefhebbers kan het waarschijnlijk niet hard 
genoeg vriezen. Ik had het liever wat warmer; als alleen de wind maar ging 
liggen zou dat al een heel stuk schelen. Ik hoor binnen zelfs de wind door 
de bomen razen. Enkel glas maakt dat ik aan geluiden in huis veel meekrijg 
van wat er buiten gebeurt. 
Achteraf was het op de typeavond in november een verstandig besluit om 
alle tekst thuis al uit te printen. De printer van de Snikke, waar al eerder 
problemen mee waren, hield er die avond mee op. Om nog wat nagekomen 
kopij uit te printen ging ik halverwege de avond nog weer naar huis om toch 
alle tekst af te kunnen drukken. Helaas was het niet meer mogelijk om ook 
de inhoudsopgave mee te nemen en om een of andere reden was ook de 
tekst gedeeltelijk te licht afgedrukt. 
Intussen is er een nieuwe printer gekocht en ik hoop dat die straks is 
aangesloten en goed werkt! We hopen dat dit nummer er beter uitziet. 
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Misschien hebben sommigen onder u gedacht dat we dit jaar geen 
jaarvergadering van de Snikke zouden houden (er komt immers toch bijna 
niemand; ja, waarom eigenlijk niet?) Gewoonlijk is dat ook in november, 
maar door allerlei omstandigheden hebben we het moeten uitstellen.  
De jaarvergadering van de Snikke is nu vastgesteld op 16 december en 
vindt plaats in ons dorpshuis `De Miet`. Nadere informatie is elders in dit 
nummer te lezen. Kom en praat mee over de inhoud en de uitvoering van 
de Snikke, de dorpskrant die u van veel dingen op de hoogte houdt. 
Het is onze culturele vereniging MIK ook dit jaar weer gelukt om Sinterklaas 
in hoogsteigen persoon naar Odoornerveen te laten komen. 
Dit is vast voor iedereen een reden temeer om zich zeker deze dagen, 
goed te gedragen. Wij doen in ieder geval ons best!  
 
De typeredactie wenst ieder 

Gezellige Feestdagen 

en een gezond en 

Gelukkig 

Nieuwjaar! 



AGENDA 
 
5 dec – Sinterklaas 
9 dec – Jaarvergadering “IJsvereniging Odoornerveen” 

14 dec – Ledenvergadering OVO 
15 dec – Klaverjassen 
16 dec – Jaarvergadering “De Snikke” 
17 dec – Pokeren 
18 dec – Oud papier (OVO) 
21 dec – Plattelandsvrouwen Kerstavond 
25 dec – Kerst 
26 dec – Kerst 
27 dec – Kerstvolleybaltoernooi 
28 dec – Schaatsen in Assen 
29 dec – Klaverjassen 
31 dec – Oud Jaar 
1 jan – Nieuw Jaar, dorpshuis vanaf 0.30 uur open 

  6 jan – Laatste dag kopie Snikke inleveren 
7 jan – Pokeren 

12 jan – Klaverjassen 
14 jan – Pokeren 
15 jan – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 jan – Plattelandsvrouwen 
20 jan – Theatersportavond 
26 jan – Klaverjassen 
  9 feb – Klaverjassen 
11 feb – Toneelavond 
17 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
19 feb – Schaatsen in Assen 

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

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Marlijn Eggens 10 pnt.  Marinde van Dis 10 pnt. 
Milan Evenhuis 10 pnt. 
Esmee Evenhuis 10 pnt. 
Steijn Evenhuis 20 pnt. 
Anne Ruiter  10 pnt. 
Sterre Radema 10 pnt. 
Noor Radema  10 pnt. 
 



 

c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
LAMPIONNENKEURING c.v. MIK 
11 november was het weer zover de jaarlijkse lampionnenkeuring in 
dorpshuis “De Miet”. Dit jaar zat het weer tegen. Ondanks de storm en 
regen kwamen maar liefst 34 kinderen naar dorpshuis “De Miet.” Gelukkig 
waren de meeste lampionnen nog heel op het moment van binnenkomst.  
Zij werden warm verwelkomd door de jury bestaande uit José Warners, 
Anita Begeman en Wendy Cremers.  
De creaties waren ook dit jaar weer zeer gevarieerd en ook dit jaar waren 
er weer nieuwe liedjes bij. Ieder kind deed zijn best om zijn lampion zo 
mooi mogelijk te laten zien en zong uit volle borst zijn of haar liedje. Vaak 
alleen en af en toe met een beetje hulp van papa of mama. Voor ieder kind 
stond er een verrassing klaar. Zo kreeg iedereen een mok met een zakje 
snoep. Tja, en nadat iedereen geweest was moest de jury een winnaar 
gaan kiezen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Ook dit jaar hebben we 
weer gekozen voor mooiste lampion en voor het leukste liedje. 
 
Mooiste lampion: 
1 Jeffrey Eggens  (spook) 
2 Anouk Boels   ( tijger) 
3 Chantal Begeman  ( Chinese lampion) 
 
Leukste liedje 
1  Esmee Evenhuis (sterretjes) 
2 Marlijn Eggens ( er liepen twee tomaten) 
3 Anina en Marinde van Dis en Iris Wolthuis 

( dag meneer, dag mevrouw) 
 
Originaliteitprijs: Milan Evenhuis met zijn trekker.  
 

Alle kinderen bedankt en tot volgend jaar! 
c.v. MIK 

 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Bijeenkomst dinsdag 9 november. Onze voorzitter kon deze avond 23 
dames welkom heten. Na de koffie werd het woord gegeven aan dhr. 
Witteveen uit Assen die ons iets ging laten zien en vertellen over 
ceremonieën bij het Koninklijk Huis. 
Van de 38 jaar, welke hij werkzaam is geweest bij Defensie als militair 
(Landmacht) heeft hij de laatste 3,5 jaar van zijn actieve periode 
doorgebracht in Den Haag. Daar maakte hij deel uit van het bureau 
Ceremonieel, bestaande uit 3 personen welke belast waren met het 
ceremonieel waar militairen bij werden betrokken. In opdracht van de CDS 
(Commandant der Strijdkrachten) en vervolgens de Gouverneur van de 
Residentie of Hoofdstad en Chef van het Militaire Huis van H.M. de 
Koningin werden er draaiboeken voorbereid en afgestemd. Deze hadden 
betrekking op ceremonieën zoals Staatsbezoeken, Officiële bezoeken, 
aanbieden Geloofsbrieven, Prinsjesdag, Nationale Herdenking op de Dam, 
Koninklijk Huwelijk(en) of Staatsbegrafenis(sen). Mede door de inzet van 
eigen cameraploegen werden er beelden opgenomen die uniek zijn v.w.b. 
de voorbereiding en uitvoering van genoemde activiteiten. 
Doordat hijzelf heeft mogen bijdragen bij het bewaken en `up to date` 
houden van draaiboeken, kan hij genoemde ceremonieën van inhoudelijk 
commentaar voorzien. Op de TV wordt u meestal voorzien van beelden, 
waar alleen H.M. de Koningin (gouden koets) telkens in beeld wordt 
gebracht en dus minder `het randgebeuren’. Over dit randgebeuren heeft 
dhr. Witteveen ons laten zien en verteld wat er moet gebeuren om 
uiteindelijk het `plaatje` compleet te krijgen. 
De 2 Hoofdonderwerpen die hij ons heeft laten zien hadden betrekking op 
het Huwelijk 2/2/2002 van Z.K.H. Prins Willem Alexander en Prinses 
Maxima en de Staatsbegrafenis van Z.K.H. Prins Claus. Je staat er verstelt 
van hoeveel mensen hiervoor worden ingezet. Dagen van tevoren wordt er 
al geoefend met de paarden en de mensen die hier allemaal aan 
meewerken. De route´s naar de plaats van bestemming worden vooraf 
gereden en verkend. Onvoorstelbaar! Ook waren we nog in de gelegenheid 
om documentatie te bekijken. 
Het was een interessante avond om dit allemaal eens te zien. Onze 
volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 december. Dan hebben we onze 
kerstavond, die verzorgd zal worden door onze kerstcommissie Gineke 
Loman, Grietje Vrielink en Mieke Garvelink. Dames alvast succes  
 

Hilly Cremers 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
BINGOMIDDAG c.v. MIK 
Op zondag 14 november organiseerde c.v. MIK. weer de jaarlijkse Bingo. 
Deze werd goed bezocht door ± 40 personen. 
Er waren werden weer vele bingo’s goed gekeurd en die konden allemaal 
een prijs uitzoeken van het biljart, die eigenlijk te klein was voor de vele 
prijzen. Er werd besloten een extra ronde te draaien om de prijzentafel leeg 
te krijgen. De hoofdprijs, een bon van Slager Knol t.w.v. €25,00 werd 
gewonnen door Chantal Begeman. 
Na de Bingo bleef men nog even gezellig naborrelen. Als bestuur waren we 
blij met deze opkomst en bedanken we iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid. 
 
SMOKKELTOCHT c.v. MIK 
Vrijdag 15 oktober j.l. was het weer zover. De trekker met kipper stond 
klaar bij het dorpshuis om alle fanatieke smokkelaars (± 25 personen) naar 
een stuk bos aan de achterweg te brengen. Het weer was ons niet echt 
gunstig gezind, want het was overal nogal nat. Maar dat mocht de pret niet 
drukken. De smokkelaars werden in 2 groepen verdeeld en een ieder deed 
zijn/haar best om de smokkelwaar, bestaande uit walnoten en eieren, zo 
vaak mogelijk naar de overkant te brengen. Dit lukte goed, mits je niet 
gepakt werd door de douane. Na 2 uurtjes lang gesmokkeld te hebben, 
werd het tijd om ons op te warmen in het dorpshuis. Daar werd iedereen 
voorzien van een heerlijke kop snert. Als laatste reikte de voorzitter een 
heerlijke taart uit aan de winnende groep. Met maar 1 punt verschil won 
deze groep van de andere groep. Dus ondanks het druilerige weer werd 
het toch weer een geslaagde avond. En langs deze weg willen wij de fam. 
Oving nogmaals hartelijk dank zeggen voor het sponsoren van de eieren! 
 

Bestuur c.v. M.I.K. 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
TONEEL 2011 
Ja, ja, in 2011 zullen een aantal dorpsgenoten weer een toneelstuk voor u 
op de planken neer zetten. Het bestuur van c.v. MiK heeft een regisseur 
van buitenaf aangetrokken. Zijn naam is Eddy Zinnemers. Een aantal 
mensen had zich opnieuw aangemeld voor het spelen van het toneelstuk. 
In dit geval zo’n aantal, dat niet iedereen van een rol voorzien kon worden. 
Nadat iedereen het boekje gelezen had en zich in verschillende rollen heeft 
kunnen inleven, heeft de regisseur samen met de toneelspelers de rollen 
verdeeld van wie hij dacht dat die persoon geschikt was voor die rol. Een 
ieder kon zich hierin vinden en zo kon men eindelijk, na twee jaar, weer van 
start. De spelers zijn enthousiast aan het repeteren en het lijkt er op dat het 
toneelstuk dit jaar, wederom een hilarisch toneelspel zal worden.  
Doordat men later dan normaal is begonnen met repeteren, zijn wij helaas 
wel genoodzaakt om de datum van de toneelavond op te schuiven. Het zal 
dit jaar niet op de laatste vrijdag in januari plaats vinden, maar de nieuwe 
datum zal zijn: 
 

VRIJDAG 11 FEBRUARI 2011 !!! 
Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 
Meer nieuws omtrent de toneelavond zal u in de volgende snikke lezen! 
Namens het bestuur van c.v. MIK wensen wij u allemaal fijne feestdagen 
en een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar! Ook in het nieuwe jaar hopen 
wij u bij vele aktiviteiten te zien! 

Bestuur c.v. MIK 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
JAARVERGADERING 
Op donderdag 9 december a.s. is de jaarvergadering van de ijsvereniging. 
Afgelopen winterseizoen hadden we een lange periode met vorst. Als 
ijsvereniging hebben we verscheidene activiteiten kunnen organiseren. We 
hopen ook komende winter evenementen te kunnen organiseren op het ijs. 
Hebt u nog ideeën en of suggesties? Kom dan naar de jaarvergadering. U 
bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in dorpshuis de Miet. 
Let op: op de uitnodiging voor de jaarvergadering, die u hebt ontvangen 
als lid van ijsvereniging Odoornerveen, staat vermeld dat deze plaatsvindt 
op dinsdag 9 december a.s. Echter dit moet dus zijn: donderdag 9 
december 2010 om 20.00 uur in dorpshuis “De Miet”. 
Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten bij de jaarvergadering 
aangezien het winterweer al is begonnen. 

H. Boels, 0591-387171 
 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Het winterweer is al op tijd begonnen en we hopen, als bestuur van de 
ijsvereniging, dat het natuurlijk even flink doorzet, zodat we de nodige 
wedstrijden en tochten kunnen organiseren. Maar mocht dat nog even op 
zich laten wachten, dan kan de liefhebber zich alvast voorbereiden bij de 
volgende evenementen: 
 
Dinsdag 28 december 2010: 
Vanaf 17.00 uur gaan we (voor zover mogelijk) gezamenlijk naar ijsbaan 
“de Bonte Wever” in Assen. Dan is er de mogelijkheid tot vrij schaatsen 
voor onze leden en voor kinderen is er weer de gebruikelijke dorpentocht 
met medaille! Verzamelen om 16.00 uur bij dorpshuis “De Miet” Graag 
vooraf aanmelden bij Hans Boels, 0591-387171 
 
Zaterdag 19 februari 2011: 
Vanaf 17.00 uur kan ieder op eigen gelegenheid naar kunstijstbaan “de 
Bonte Wever” in Assen en op vertoon van uw lidmaatschapskaart vrij 
schaatsen. 

Wij wensen u alvast veel plezier. 
H. Boels 0591-387171 

 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
JAARVERGADERING 
Jaarvergadering van de dorpskrant "de Snikke" op 16 december 2010 in 
dorpshuis "De Miet". Aanvang 20.00 uur. Agenda is als volgt: 
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen Jaarvergadering 2009 
4. Verslag kascommissie 
5. Verslag Penningmeester 
6. Verkiezing nieuw lid voor de kascommissie 
7. "de Snikke", inhoud en ideeën 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
BINGO 
Ook voor december hebben we weer een aantal getallen voor u getrokken, 
deze keer twaalf in totaal. Blijf alle getallen doorstrepen; eens zal er BINGO 
vallen! De getallen voor deze maand zijn: 
 

63 – 33 – 61 – 67 – 19 – 44 – 11 – 17 – 48 – 30 – 6 – 35 
 
Hebt u BINGO zet dan uw naam achter op de kaart en lever hem in bij 
Henk Nienhuis, Noordzijde 17. 
 
 



THEATERSPORTAVOND 
 
Uitnodiging voor leuke theatersportavond donderdag 20 januari in het 
dorpshuis. Afgelopen dorpsfeest in juni kwam het er niet van, maar het lijkt 
me nog steeds leuk om met een groepje Odoornerveners een avondje te 
gaan theatersporten. 
Ik ben al een jaar of 5 vrij veel aan het theatersporten met en voor kinderen 
vanaf een jaar of 8 en of volwassenen en vind het nog steeds erg leuk om 
te doen. Ik ben al jaren lid van de Klaproos een theatergroep uit 
Hoogeveen en oefen wekelijks allerlei theatersport varianten. Voor meer 
info zie ook www.theatersportgroep-deklaproos.nl  
Wat is theatersport? Het is een manier van improviseren op een heel 
positieve manier waarbij er ook veel gelachen kan worden. Programma’s 
als de Lama’s en de vloer op maken gebruik van diverse werkvormen die 
ook bij de theatersport voorkomen. Daarbij gelden onder andere de 
volgende regels: niet blokkeren door nee te zeggen en dus altijd mee te 
gaan in de fantasie van de ander, geen grove taal, geen sexueel getinte 
grappen, respectvol. 
Wanneer je het leuk lijkt om het eens mee te maken nodig ik je uit om, 
samen met Christel die ook theatersportliefhebber is, gezellig mee te doen 
op donderdag 20 januari van 19.30 tot 21.30. De avond gaat door als er 
vooraf minimaal 8 mensen tussen de 8 en 80 jaar zich minimaal 8 dagen 
van te voren bij mij hebben opgegeven, Paul Botermans tel 382242. De 
opzet van de avond is vrijblijvend, eenmalig en kosteloos. Ik hoop op een 
leuke avond! 
Groetjes, Paul (en je mag me altijd bellen voor meer informatie) 
 



ARMY PARTY 29’OCT’10 
 
Na maanden lange voorbereidingen was het dan eindelijk zo ver het was 
vrijdag 29 oktober, dé dag dat wij een super feestje zouden gaan geven. 
Die dag begon heel vroeg, want voordat het feest gegeven kon worden 
moest het dorpshuis omgetoverd worden in de legerstijl. In het dorpshuis 
hingen allemaal legernetten, vlaggetjes en er stond zelfs een podium voor 
diegene die zich helemaal wou uitleven. Buiten stond een tent die ook 
helemaal versierd was in de legerstijl. En om het geheel helemaal af te 
maken stond er voor de ingang van deze tent een echte legerjeep! Die wij 
speciaal voor deze avond mochten lenen van Gert-jan Woldering, 
nogmaals bedankt hiervoor! De muziek werd deze avond geregeld door 
Harmen Sanders en Rolf Doddema die de avond voor het feest al een hele 
DJ tafel hadden geïnstalleerd, inclusief discolampen, 8 keiharde 
muziekboxen en een beamer die alle muziekclips kon afspelen op het 
plafond van het dorpshuis. Na een hele dag hard werken was alles mooi 
versierd en waren we er helemaal klaar voor. Maar voordat het feest kon 
beginnen moesten wij onszelf natuurlijk ook in een army outfitje hijsen! 
Rond negen uur kwamen de eerste feestgangers, en om tien uur waren dit 
er al een heel stuk meer dus we waren heel enthousiast! Maar toen er om 
elf uur nog steeds super veel mensen bij kwamen konden wij onze ogen 
niet geloven, je moest zelfs uitkijken waar je liep omdat het zo druk was! 
Onze avond kon dus al niet meer stuk! Het is super gaaf om te zien dat er 
zo ontzettend veel mensen moeite hebben gedaan om helemaal in stijl 
naar ons feestje te komen. Echt top! Bedankt allemaal! Jullie zagen er heel 
mooi uit! De dansvloer is de hele avond niet leeg geweest, en zelfs het 
podium moest er aan geloven. Er werd non stop gedanst en gezongen. De 
vrijwilligers hadden het superdruk achter de bar want er werd aan een stuk 
door eten en drinken besteld. Hierdoor draaiden zelfs de wc’s overuren. 
Speciaal voor deze avond hebben Hans Hoekman en Gerrit Ties in de 
legerjeep gezeten om vanuit hier consumptiebonnen te verkopen. Zij wisten 
natuurlijk niet voordat ze toegezegd hadden dat het zó druk zou worden en 
dat ze dus de hele avond in de jeep moesten zitten, hihihi! Heel cool, 
bedankt mannen! 
Zoals al eerder vermeld hebben wij op deze avond ook een verloting 
gehouden onder onze sponsoren. De sponsoren die hierbij in de prijzen zijn 
gevallen zijn: Lourens Swaan, Camping Vosseveld en Marco den 
Aantrekker. Naast deze drie willen we natuurlijk al onze sponsoren 
bedanken want zonder hen konden wij dit hele feest niet organiseren! 



Ook willen we de jongens van de muziek bedanken! Want wat hebben jullie 
er een goed feestje van gemaakt! En tenslotte willen we de vrijwilligers die 
het ontzettend druk hebben gehad achter de bar bedanken, Robert Nijboer, 
Els Reinink en Anneke Strating. 
Wij vonden het heel erg leuk om dit feest te organiseren, en we hopen dat 
jullie er net zo van genoten hebben als wij! 
 
Marieke Hoekman, Hanna Ties, Nienke Ties, Sara Hoekman 
 

 
 

 
 



 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’ VEEN 
 
Met oud en nieuw in Odoornerveen ??? 
Kom dan zeker ook even langs in De Miet !!! 

 
Het dorpshuis is geopend vanaf 0:30 uur en iedereen is van harte welkom! 
Onder genot van een hapje en een drankje kunnen alle Odoornerveners 
elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!! 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Dorpsbewoners en andere geïnteresseerden,  
Bij dezen zijn jullie van harte uitgenodigd om je 
geluk te beproeven op het eerste onofficiële 
pokertoernooi van Odoornerveen. Na een ‘probeer-
en-oefen avond’ zullen er nu op vier 
vrijdagavonden, te weten 3, 17 december en 7, 14 
januari in het teken staan van pokeren. Per avond 
een inleg van € 3,-. 
Op de laatste avond wordt de top 3 bekend gemaakt en het prijzengeld 
verdeeld. We hopen jullie te zien op deze vrijdagavonden, aanvang 21.00! 
 



OVO  OVO  OVO 
 
KERSTVOLLEYBAL - STRATENTOERNOOI 
 
Het jaarlijks stratenvolleybaltoernooi met kerst wordt 
dit jaar gehouden op maandag 27 december. Zoals 
gebruikelijk beginnen we om 19.00 uur.  
 
Contactpersonen voor inschrijving zijn; 
‘Buitenleden’ van OVO Bert Ottens  tel.  632971 
Noordzijde 1   Edwin Broekkamp tel.  514145 
Noordzijde 2   Femmy Uiterwijk tel.  382566 
Zuidzijde 1   Hans Boels  tel.  387171 
Zuidzijde 2    Roelof Oosting tel.  382394 
Borgerzijtak   Meike Möhlman tel.  381802 
Zijtak/Achterweg/Torenwijk Paulien Extercate tel.  0599-287310 
Evt. Jeugdteam(-s)  Edwin Broekkamp tel.  514145 
 
Er is vorig jaar door het bestuur besloten een extra regel in te voeren om 
het toernooi voor zoveel mogelijk stratenteams interessant te houden. Deze 
regel luidt dat elk team uit minimaal 4 spelers uit Odoornerveen dient te 
bestaan en/of uit minimaal 4 OVO-leden. 
Schrijf deze datum alvast in je agenda en ronsel teamgenoten! Deelname 
vanaf 12 jaar, de inschrijving sluit op 22 december. Algemene informatie bij 
Edwin Broekkamp, 514145 
 
LEDENVERGADERING OVO! 
Ten behoeve van de samenvoeging van SVO en OVO wordt er op dinsdag 
14 december om 20.00 uur een buitengewone ledenvergadering worden 
georganiseerd. Voor deze vergadering zijn de leden en de leiding met een 
brief uitgenodigd. 
Tijdens deze vergadering zal worden gestemd over het besluit tot opheffen 
van de sportvereniging OVO. De sportieve activiteiten zullen dan worden 
ondergebracht bij het bestuur van SVO, voor alle duidelijkheid; de sporten 
verdwijnen niet, alleen bestuurlijk zal er het nodige veranderen. 
Voor  informatie kan contact worden opgenomen met de Edwin 
Broekkamp,  06-13949210 
 



Van 15 t/m 20 november heeft de NGSK ook in Odoornerveen haar 
landelijke collecte gehouden. De opbrengst was €140,-.  
Hartelijke dank voor uw bijdrage en de collectanten bedankt voor de 
medewerking. Benieuwd waar uw gift heen gaat? Kijk op www.nsgk.nl voor 
projecten van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind bij u in 
de buurt. 

Godelein Wegter 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Plan "de Boschkamp" 
Plan "de Boschkamp is een nieuw te realiseren bungalowpark met 188 
huisjes. Dit park zal volgens het plan verrijzen achter op de Borgerzijtak 
aan Schoonoord zijde van het kanaal. De uitrit van het park is gesitueerd 
aan de Borgerzijtak aan het eind van het kanaal. Dit plan is voor velen van 
u wel al een bekend plan. Diverse keren is al geprobeerd dit plan te 
realiseren. De laatste keer was tien jaar geleden. 
Destijds heeft de Raad van State het plan afgewezen en is het weer de 
ijskast ingegaan. Nu echter, na tien jaar, heeft men het plan weer van stal 
gehaald en afgelopen voorjaar heeft een "invullingsplan" ter inzage gelegen 
bij de gemeente Coevorden. Het is nu een "invullingsplan", omdat in een 
eerder stadium de bestemming al eens is gewijzigd naar RECREATIE. 
Als Plaatselijk Belang van Odoornerveen hebben we het afgelopen 
voorjaar een zienswijze ingediend bij de gemeente Coevorden. Ook diverse 
mensen van o.a. de Borgerzijtak hebben dit gedaan. Echter alle bezwaren 
zijn door de gemeente ongegrond verklaard. 
We hebben als Plaatselijk Belang Odoornerveen afgelopen maand een 
gesprek gehad met wethouder Roeles van Coevorden. Ons belangrijkste 
bezwaarpunt is de uitrit achter op de Borgerzijtak. Wij vinden dat een weg 
als de Borgerzijtak absoluut niet berekend is op een dergelijk extra 
verkeersaanbod. Ook zal de veiligheid danig in het geding komen. Wij zijn 
dan ook van mening dat wanneer de plannen toch door mochten gaan, in 
ieder geval de uitrit van het park aan de Rolderstraat (Schoonoord zijde) 
gesitueerd zal moeten worden. We hebben besloten als Plaatselijk Belang 
Odoornerveen ons hier hard voor te maken. 
De bedoeling is om ook een handtekeningenactie te gaan houden aan de 
Borgerzijtak en een stuk Zuidzijde richting Schoonoord. Binnenkort zult u 
daarvoor worden benaderd. 
Wij hopen u op deze wijze te hebben bijgepraat over deze zaak. Voor 
vragen of eventuele opmerkingen kunt u terecht bij Roelof Oosting. 
tel.: 06 50505147, e-mail: jroosting@kpnplanet.nl 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
Verslag excursie 
Woensdagmorgen 3 november vertrokken we met 5 auto’s en 18 dames 
naar vleesbedrijf Huls in Vlagtwedde. We vertrokken om 8 uur, dus dat was 
vroeg uit de veren. Van te voren was ons al gevraagd om geen ringen, 
horloges en dergelijke om te doen in verband met veiligheidsvoorschriften.  
We waren dan ook mooi op tijd in Vlagtwedde. We werden in de kantine 
welkom geheten door de heer Geert Westerhof en hij gaf een uiteenzetting 
over het bedrijf. 
De geschiedenis van worstmaker Huls gaat terug naar 1931. Dat jaar 
begint Henk Huls zijn eigen ambachtelijke slagerij in Vlagtwedde. Zoon 
Willy krijgt van zijn vader in 1966 toestemming om droge wordt te gaan 
maken onder de naam Huls. Met Groninger metworst en later ook met 
boerenmetworst gaat Willy zelf de boer op bij slagerijen in Vlagtwedde en 
omgeving en legt de basis voor he huidige Huls. 
Dankzij het voortdurende streven naar produktverbetering en door de 
overname van andere worstmakers met weer net iets andere 
droge/worstsoorten groeit Huls. Zo wordt in 1992 Koster Hoogeveen 
overgenomen. Later volgt nog overname van Visser in Coevorden en een 
bedrijf in de Achterhoek. Sindsdien beschikt Huls ook over een 
produktiebedrijf in Lichtenvoorde. Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
bij Huls in Vlagtwedde en Lichtenvoorde zijn 3 worstmeesters, nl. Henk 
Koster, Arjan Zijlema en Rene Toerlink. 
Op dit moment werken er ongeveer 90 mensen en in deze drukke 
decembermaand moeten ze wel extra werken. Er worden ongeveer 75.000 
worsten gemaakt, jaja, dat is nogal wat. Er zijn dan ook heel veel soorten 
worst, o.a. Gruniger, Drentse, Boerenmetworst, cervelaat en salami en nog 
veel meer ptrodukten (ongeveer 28 soorten).  
Vervolgens kregen wee en rondleiding door de fabriek. We kregen allemaal 
een plastic tas, muts en overschoenen aan. Dat was wel een mooi gezicht, 
jammer dat we geen fototoestel bij ons hadden. Daarna gingen we door 
verschillende afdelingen. Aan vleesgrondstoffen en aan spek worden zeer 
hoge eisen gesteld. Ze moeten van zeer goede kwaliteit zijn. De kruiden 
die er door gaan zijn natuurlijk ook heel belangrijk voor de verschillende 
sorten.  
Je zag al die grote bakken vol met vlees en spek. Al dat allemaal dor elkaar 
gemengd is, gaat het naar de worstmachine. Ze worden gestopt in poreuze 
natuurlijke darmen. Daarna worden de worsten opgehangen om te drogen. 
Dit proces duurt ongeveer 3 dagen en daarna nog ongeveer 8 dagen 
nadrogen. We hebben dus verschrikkelijk veel worsten gezien en daarna 



gingen we nog naar de inpakafdeling. Dit was ook mooi om te zien, zoveel 
soorten verpakkingen.  
Tegen kwart over 10 gingen we weer naar de kantine en kregen we koffie 
en op tafel stonden verschillende soorten worst om te proeven.  
Ciska bedankte de heer Westerhof en bood hem een envelop met geld aan 
voor de personeelspot. 
Het was een interessante morgen. Ook kregen we nog een attentie mee. 
\    reiscommissie Stiny, Ciska en Minie. 


