
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M   2 januari 2013    
 
Het komt niet vaak voor, maar dit nummer is een paar dagen eerder 
gemaakt dan normaal.  
Het is daarom dat op 5 december, sinterklaasavond, de typeredactie 
bijeenkomt in het keukentje van de gymzaal om het nieuws van de 
afgelopen maand op papier te zetten. 
Ik verwacht niet dat Sinterklaas ons daar komt verrassen; hij zal het druk 
genoeg hebben met het bezoeken van de kindertjes in Odoornerveen. Die 
rekenen natuurlijk op zijn komst al of niet te paard, dat zal van de 
weersomstandigheden afhangen. Mocht het glad worden dan hoop ik dat 
Sinterklaas zijn paard op scherp heeft laten zetten; uitglijden op een paard 
is niet bepaald een pretje. 
De dag begon als een prachtige midwinterdag, koud maar zonnig en er 
lag een wit vrieslaagje over het land. Nu, halverwege de middag is de 
lucht aan het betrekken en er is kans dat er wat sneeuw gaat vallen.  
En paar dagen geleden lag er tot mijn verbazing op een morgen hier en 
daar al een dun laagje ijs op het kanaal. 
Het duurt nog twee weken voor de winter officieel begint, maar daar wordt 
daarboven geen rekening mee gehouden; als de wolken vol zitten dan valt 
de sneeuw er gewoon uit. 
Op de 14de december zal de officiële overdracht van het 
verenigingsgebouw aan Odoornerveen een feit zijn. Dit wordt met enig 
feestelijk vertoon gevierd. Daarover leest u elders in deze Snikke. 
Als dorp echt eigenaar van iets worden of zijn klinkt natuurlijk prachtig. Dat 
is het ook, maar het schept ook verplichtingen. Als dorp zijn we ook 
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verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, niet alleen 
financieel maar ook daadwerkelijk. Aan de andere kant zullen we er ook 
heel veel plezier van hebben. Het is een plaats waar de bevolking elkaar 
bij allerlei gelegenheden kan ontmoeten. Maak er gebruik van! 



AGENDA 
 
11 dec – Jaarvergadering IJsvereniging 
12 dec – Klaverjassen 
14 dec – Officiële overdracht verenigingsgebouw (SVO) 
15 dec – Oud papier (IJsvereniging) 
17 dec – Biljarten 
18 dec – Vrouwen van Nu 
19 dec – Kerstdecoraties maken  
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
27 dec – Kerstvolleybaltoernooi (SVO-Sport) 
28 dec – Schaatsen De Smelt (IJsvereniging) 
31 dec – Oud Jaar 
  1 jan – Nieuw Jaar 
  2 jan – Laatste dag copy inleveren De Snikke 
  9 jan – Klaverjassen 
14 jan – Biljarten 
15 jan – Vrouwen van Nu 
19 jan – Oud papier (IJsvereniging) 
23 jan – Klaverjassen 
25 jan – Toneelavond (c.v. MIK) 
28 jan – Biljarten 

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

 



 

 
KERSTDECORATIES MAKEN 

 
Voor iedereen die een avond gezellig samen KERSTDECORATIES wil 
maken. Graag eigen materiaal meenemen, bijvoorbeeld een vaas of 
schaal, oasis, groen en decoratie. 
 
Waar ? Dorpshuis “De Miet” 
Wanneer ? Woensdag 19 december 2012 
Hoe laat ? Aanvang 19.30 uur 
Voor wie ? Voor iedereen 
 
Wil je wel graag een KERSTDECORATIES of kerststukken maken, maar 
weet je niet precies hoe, of wil je eens iets anders proberen? Kom dan 
ook gerust, er is een bloembindster aanwezig om te helpen. Geef je snel 
op want vol is vol. 
 
Voor opgave of meer informatie: 
Kitty Eggens, tel: 0591-381450 

 

 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 

UITNODIGING 
 

WAT  : OFFICIELE OVERDRACHT GYMZAAL NAAR SVO 
WAAR  : VERENIGINGSGEBOUW ODOORNERVEEN 
WANNEER : 14 DECEMBER AANSTAANDE, 20.00 UUR 
 
VOOR WIE : ALLE INWONERS VAN ODOORNERVEEN! 
WAAROM : HET IS FEESTELIJK 
    HET IS GEZELLIG 
    HET IS MUZIKAAL 
     Kortom: 

 
K O M T   A L L E N ! ! ! !  

 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
JAARVERGADERING IJSVERENIGING 
Dinsdag 11 december as. houden wij als IJsvereniging Odoornerveen 
weer onze jaarvergadering. U heeft inmiddels de uitnodiging daarvoor in 
de bus ontvangen waaraan ook het lidmaatschapsbewijs was verbonden. 
Hiermee kunt u weer een jaar lang deelnemen aan de activiteiten van de 
ijsvereniging op en naast het ijs.  
Dus op 11 december as. bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in 
dorpshuis “de Miet” om daar met ons te discussiëren over het afgelopen 
seizoen en suggesties voor het komende seizoen.  
Let op: Na afloop van de vergadering zullen we, middels oud video-
materiaal, 3 decennia IJsvereniging Odoornerveen in beeld brengen 
 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 



SVO-SPORT 
 
KERSTVOLLEYBAL – STRATENTOERNOOI ! 
 
Het jaarlijks stratenvolleybaltoernooi met kerst 
wordt dit jaar gehouden op donderdag 27 
december. Heb je nog nooit meegedaan? Je 
bent van harte welkom, geef je op, doe mee ! 
 
Zoals gebruikelijk beginnen we om 19.00 uur.  
Contactpersonen voor inschrijving zijn; 
 
“Buitenleden” SVO-Sport Bettie Kuipers  tel. 06-20548237 
Noordzijde 1   Edwin Broekkamp tel. 0591-514145 
Noordzijde 2   Femmy Uiterwijk tel. 0591-382566 
Zuidzijde 1   Hans Boels   tel. 0591-387171 
Zuidzijde 2   Liesbeth Holman tel. 06-16090387 
Borgerzijtak/Zijtak/   
Achterweg/Torenwijk  Paulien Exterkate tel. 0599-287310  
Jeugdteam(-s)  Edwin Broekkamp tel  0591-514145 
 
Deelname vanaf 12 jaar. 
Schrijf deze datum alvast in je agenda en ronsel teamgenoten ! De 
inschrijving sluit op vrijdag 21 december. 
Algemene info; Edwin Broekkamp  06 – 13949210 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 

Uitnodiging IJsvereniging Odoornerveen: 
 
Wij als bestuur van de IJsvereniging hopen natuurlijk op een mooie winter 
waarin veel geschaatst kan worden. Mocht het echter toch nog wat 
tegenvallen of als u de behoefte heeft om alvast wat te oefenen voor die 
mooie winter, nodigen wij onze leden uit voor het volgende: 
 

VRIJDAG 28 DECEMBER 2012 
Van 17.00 tot 19.30 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 de kinderen van de basisschool is er 
weer de gebruikelijke alternatieve dorpentocht met medaille! 
Verzamelen om 16.00 uur bij dorpshuis “de Miet”. Graag vooraf 
aanmelden bij H. Boels tel. 0591-387171 
 

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2013 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan een ieder op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen gaan en op vertoon van 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 
Op deze manier kan een ieder zich alvast op zijn eigen manier 
voorbereiden op het komende winterseizoen ! 
 
 
JAARVERGADERING IJSVERENIGING 
Dinsdag 11 december as. houden wij als IJsvereniging Odoornerveen 
weer onze jaarvergadering. U heeft inmiddels de uitnodiging daarvoor in 
de bus ontvangen waaraan ook het lidmaatschapsbewijs was verbonden. 
Hiermee kunt u weer een jaar lang deelnemen aan de activiteiten van de 
ijsvereniging op en naast het ijs.  
Dus op 11 december as. bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in 
dorpshuis “de Miet” om daar met ons te discussiëren over het afgelopen 
seizoen en suggesties voor het komende seizoen.  
Let op: Na afloop van de vergadering zullen we, middels oud video-
materiaal, 3 decennia IJsvereniging Odoornerveen in beeld brengen 
 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 



KERSTORATORIUM 
 

Zondagmiddag 23 december om 16.00 uur, uitgevoerd door 

SOLA GRATIA 
met medewerking van piano, orgel, twee sopranen, fluit, lectrice o.l.v. 
Johan Rodenhuis. In de Wijngaard, Kerklaan 35 te Schoonoord. 
Kerk open om 15.30 uur. Toegang gratis. 
 
 
 
 

UITNODIGING INLOOPMIDDAG 
gemoderniseerde aula aan de Schaapstreek te Odoorn 
 
Uitvaartvereniging Odoorn en Omstreken 
Heeft eens goed om zich heen gekeken 
De inrichting van de aula was toch wel gedateerd 
Dus hebben we die opgefrist en gemoderniseerd 
En wordt er schilderwerk van Henny van der Veen tentoongesteld 
Tevens is het kerkhof opgeknapt en voorzien van een groot urnenveld 
 
U wordt van harte uitgenodigd om de aula en omgeving te aanschouwen 
Zaterdag 15 december van 14.00 uur tot 17.00 uur is het moment 
Dan is de gedenkboom ook weer geplaatst zoals u van ons bent gewend 
Op deze wijze wordt ook een mogelijkheid geboden om te rouwen 
 
De gedenkboom blijft de eerste week van januari staan 
Om de naasten die ons zijn ontvallen te gedenken 
Dus nogmaals de oproep, “komt allen de 15de aan!” 
Dan zullen we u ook nog een kop koffie schenken 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De afgelopen maand vormde een drukke en ook spannende periode voor 
het bestuur van SVO. Laten we beginnen met het meest belanghebbende 
nieuws: Het project Kern & Kader kan worden beschouwd als volledig 
afgerond! De benodigde papieren zijn ondertekend en de 
overeengekomen gelden zijn binnen op de rekening van SVO. 
In de voorgaande Snikke kondigden wij reeds aan dat wij voornemens 
waren met het dorp stil te staan bij dit moment. We verzochten u de datum 
van 14 december daarvoor alvast te reserveren in uw agenda. Die datum, 
inmiddels, is definitief! 
 
Uitnodiging! 
Op 14 december, ’s avonds vanaf 20.00 uur, vindt de officiële overdracht 
plaats van de gymzaal naar SVO. We doen dat met vertegenwoordigers 
van de gemeente, die daarvoor ook acte de presence geven. Dit officiële 
gedeelte, dat circa een half uur in beslag zal nemen, wordt gevolgd door 
een gezellige avond waarbij een DJ voor de muziek zal zorgen. Via deze 
weg willen we iedereen, van jong tot oud, uitnodigen deze avond bij te 
wonen! We hanteren, speciaal voor deze avond, een aantrekkelijk 
consumptietarief! Inmiddels hebben we tal van mensen en organisaties 
reeds uitgenodigd ook aanwezig te zijn op deze avond. Naast de 
gemeente zijn onder andere alle vrijwilligers van SVO uitgenodigd, de 
plaatselijke pers en alle verenigingen uit Odoornerveen. We hopen op een 
geweldige opkomst! 
 
Op 10 november waren een aantal vrijwilligers en bestuursleden actief 
tijdens de halfjaarlijkse klussendag in en rondom het verenigingsgebouw. 
Onder andere werd de feestbar vanuit het fietsenhok verplaatst naar een 
meer permanente plek in de toestellenberging en werd onder alle 
leidingen die onder de vloer van de gymzaal doorlopen ondersteuning 
aangebracht. Tegen de middag waren we gereed. We danken de 
aanwezige vrijwilligers voor hun werkzaamheden. 
Op 16 november gingen we met een groot aantal vrijwilligers bowlen in de 
Oringermarke in Odoorn. SVO realiseert zich dat het verenigingsgebouw 
slechts kan bestaan en blijven draaien op de huidige manier door de inzet 
van vele vrijwilligers. Jaarlijks doet zij daarom iets terug voor de 
vrijwilligers door het aanbieden van een feestelijke activiteit. Dit jaar werd 
er met 28 vrijwilligers gebowld in Odoorn. Het was een erg gezellige 
avond die rond elf uur werd besloten. 



In nauw overleg met de leden van het zaalvoetbal is besloten enige 
veranderingen aan te brengen in de organisatie rondom de openstelling 
van het dorpshuis op de vrijdagavond. Waar tot op heden een aantal 
vrijwilligers dienst deden tijdens de vrijdagavondopenstelling is nu 
besloten dat de organisatie van die openstelling vanaf 2013 volledig in 
handen komt van de leden van het zaalvoetbal. Dat betekent dat de 
voetballers ook zorgen voor de vrijwillige bemensing van de bar. Voor 
mensen die spontaan langs willen komen tijdens de openstelling verandert 
er niets: Het dorpshuis zal nog steeds toegankelijk zijn vanaf negen uur ’s 
avonds, iedere vrijdagavond. De voetballers worden waar mogelijk 
gefaciliteerd door SVO om hun werkzaamheden zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. SVO is blij met deze oplossing, aangezien een gedeelte 
van de huidige vrijwilligers hiermee ontlast wordt. Edwin Broekkamp treedt 
op als linking pin tussen de voetballers en SVO. 
 
In verband met de voorbereiding voor het toneel van cv MIK vinden er in 
de week van 21 tot en met 26 januari geen sportactiviteiten plaats in de 
gymzaal! Vanaf 28 januari worden de sporten weer regulier hervat! 
 
Tenslotte kunnen we melden dat we, met behulp van onze biljartclub, er in 
zijn geslaagd een adequaat biljart te vinden dat kan dienen als vervanger 
voor het huidige afgeschreven biljart. Begrotingstechnisch komt de 
aanschaf ten laste van het jaar 2013, maar we hopen het biljart nog in 
2012 te kunnen plaatsen. 
 
Verkoop biljart 
Dat betekent dat we het huidige afgeschreven biljart van de hand willen 
doen. SVO heeft gemeend de inwoners van Odoornerveen daartoe de 
eerste gelegenheid te moeten bieden, alvorens bredere verkoop zal 
worden overwogen.  
SVO biedt aan: Het biljart in de huidige staat tegen een vaste prijs van € 
100,-- . Bel voor inlichtingen of belangstelling met onze voorzitter, 
Alexander Evenhuis, op tel. 06 20971533. De eerste die komt is de eerste 
die maalt! Verkoop vindt plaats onder de conditie dat verplaatsing en 
vervoer, na overleg met SVO, in eigen beheer wordt geregeld door de 
koper. Dit aanbod blijft geldig tot 17 december aanstaande. Hierna zal 
SVO het biljart ook buiten Odoornerveen aanbieden. 
 
We hopen u allen te mogen begroeten op 14 december aanstaande! 
       Namens SVO 
       Robert Nijboer 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
LAMPIONNENKEURING (St. Maarten) 
 
Zaterdag 10 november had c.v.MIK weer de 
lampionnenkeuring. 27 kinderen hebben hun 
lampion laten zien en hun lied laten horen aan 
de jury. De jury bestond uit: Anita Begeman, Koos Reinink (winares 
zomergroet) en Mariska Oving. Na afloop kregen de kinderen een rol 
smarties en een ‘bouncing disc’. 
 
Na alle lampionnen te hebben gezien en alle liedjes te hebben gehoord 
heeft de jury het volgende besloten: 
 
Mooiste lampion: 
1. Esmee Evenhuis (een appel, met groen blaadje en echt steeltje) 
2. Maja de Waard 
3. Rosa van Driel + Fran Ottens 
 
Origineelste lied: 
1. Anouk Boels + Esmee Evenhuis (een drentstalig liedje ‘Slikkerij’) 
2. Jeffrey Eggens 
3. Rosa van Driel + Fran Ottens 
 
Bedankt voor jullie deelname en enthousiasme! 
Tot volgend jaar! 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
BINGOMIDDAG 
 
Zondag 18 november had c.v.MIK weer de gezellige 
bingomiddag georganiseerd. Er was een opkomst van 
20 volwassenen en 10 kinderen. Voor de kinderen was 
er een springkussen aanwezig in de sporthal. 
 
Er waren mooie prijzen voor jong en oud. Een aantal 
mensen hadden het geluk dat zij vaak prijzen uit mochten zoeken door 
een juiste bingo. Als hoofdprijs hadden wij een tafelgrill! 
 
c.v.MIK kijkt zeer tevreden terug op een leuke middag! Wij zien elkaar bij 
de volgende activiteit! (25 januari toneelavond) 

Het bestuur 
 



VROUWEN VAN NU 
 
BOWLEN 
Donderdagmiddag 8 november gingen we met een groepje van 15 dames 
richting “de Oringer Marke”. De bedoeling was dat we daar gingen bowlen 
(is ook gelukt). Het was een regenachtige, donkere dag. Prima geschikt 
om binnen actief bezig te zijn. 
De middag begon met koffie en gebak. Dit is natuurlijk niet goed voor de 
lijn, maar wel lekker. Er moest dus fanatiek gebowld worden om de nodige 
calorieën er weer af te krijgen. De strijdlust was hoog, de messen werden 
geslepen, de kunstgebitten vastgeplakt. Iedereen ging er fanatiek 
tegenaan. Geesje Oosting was als coach aanwezig voor de tactische tips 
en voor de gezelligheid. Er werd hard gewerkt. Het was maar goed dat er 
geen ramen aanwezig waren bij de bowlingbaan, anders waren deze 
gesneuveld. Verschillen gootjes werden schoongeveegd, maar ook de 
kegels werden goed geraakt. Tussendoor werden de nodige hapjes 
genuttigd, we moesten natuurlijk wel op krachten blijven. 
Na de 1e ronde sloeg de vermoeidheid bij een aantal toe. De “dieseltjes” 
onder ons kwamen juist in vorm. Er waren ongekende talenten aanwezig. 
Na de 2e ronde waren de uitslagen bekend. 
  
1e Eppie Nieuwlaat – 184 pnt 8e Ria de Bie – 116 pnt 
2e Stiny v.Bergen – 174 pnt  9e Anje Warners – 108 pnt 
3e Marijke Uitbeijerse – 160 pnt 10e Ria Braam – 93 pnt 
4e Hinnie Dijks – 152 pnt  11e Eliska v. Heijningen – 79 pnt 
5e Henny Domisse – 126 pnt 12e Annie Exterkate – 66 pnt 
6e Marthy Ploeger – 123 pnt  13e Jantje Boerma – 61 pnt 
7e Albertje Nienhuis – 120 pnt 
     Sietske Elting – 120 pnt 
 
Het was een erg gezellige middag, zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Hinnie Dijks 
 



VROUWEN VAN NU 
 
MIDWINTERHOORN BLAZEN 
Verenigingsavond van de Vrouwen van Nu op 20 november 2012 
 
Deze avond kwamen Roelie en Peter Kuiper uit Diever een avond 
verzorgen over het midwinterhoorn blazen. Zij kwamen met een grote 
hoeveelheid hoorns uit diverse landen. Zij informeerden ons over 
primitieve hoorns en in het bijzonder over de (Saksische) Midwinterhoorn, 
zoals deze wordt gebouwd en bespeeld in Oldendiever, een boerschap in 
de gemeente Westerveld. Zeker 500.000 jaar terug werd er al op hoorns 
geblazen. Men trachtte zo in contact te komen met de goden. 
Aangenomen wordt dat in die periode bij de mens zowel de religieuze, de 
emotionele als de muzikale gevoelens in een vrij korte periode zijn 
ontwikkeld. Daarom, zo beweren sommige geleerden, liggen die 
gevoelens zo dicht bij elkaar. In de bronstijd werd er o.a. geblazen op 
grote en kleine bronzen hoorns, met name in Ierland. Eigenlijk waren dit 
wapens, want er werd massaal en hard op geblazen om de vijand te 
imponeren. Zeker is dat een paar duizend jaar geleden op hoorns van 
dieren werd geblazen, zoals van de Oeros, de Gudu en runderhoorns. In 
de Thora, de Bijbel en de Koran wordt vele malen gesproken over het 
blazen op de sjofar, hoorn, trompet of bazuin, ook in samenhang met de 
dag des oordeels. 
In Tibet bijvoorbeeld,wordt nog steeds religieus geblazen op hoornachtige 
instrumenten zoals “De Dung” oftewel Tibetaanse Trompet gemaakt van 
koper en messing, in verschillende lengten tot zo’n 3 meter, maar ook op 
de veel kleinere menselijke (dij)beenderen en op de Rgya-Glin. Ook wordt 
er door priesters op zeeschelpen geblazen. 
In Noord Nederland bliezen zo’n vierduizend jaar geleden jagers op 
hoorns van de hier levende Oeros. Naar alle waarschijnlijkheid gebruikte 
men deze hoorns als communicatiemiddel. Ook bekend is het verhaal 
over het ‘Stormen en Hoornblazen’ van de Germanen. Als Wodan in 
midwintertijd in een zware storm naar de aarde kwam met de geesten van 
de gestorven voorouders in zijn gevolg, bliezen de Germanen hard op hun 
hoorns, ‘heidens kabaal’ om Wodan met zijn geesten terug te jagen. 
In Australië bijvoorbeeld is de didgeridoo een bekende hoorn die door de 
Aboriginals werd gebruikt. 
De oudst bekende houten (midwinter)hoorn in Nederland dateert uit de 
dertiende eeuw. Een ‘archeologische deelvondst’, in een put bij Deventer, 
vertelt hier meer over. Daarnaast zijn er vele archeologische vondsten 
bekend zoals: 



• De Herninglüre uit Denemarken 4e eeuw na Christus.                                         
• De Kvalsundhoorn / megafoon uit de 5 eeuw na Christus. 
• De Westenburgerhoorn uit Duitsland uit de 13e eeuw na Christus. 
• De Ernehoorn uit Noord Ierland. 
De uitleg werd aanschouwelijk gemaakt door het blazen op diverse 
originele en door Peter zelf gemaakte replica’s. Door Roelie werd een 
schitterend verhaal verteld met daarbij door haar de hoorn geblazen en 
door Peter op de achtergrond beantwoord op zijn hoorn.   
Peter vertelde dat de functie van de hoorn is, het onderling 
communiceren, verjagen van boze geesten, aankondigen van het nieuwe 
jaar/nieuw licht/ nieuw leven en sinds de komst van het christendom; “de 
aankondiging van de geboorte van Jezus van Nazareth”  
 
In de midwintertijd ( vanaf 30 november “St. Andries” tot aan 6 januari 
“Driekoningen” ) wordt in Westerveld op midwinterhoorns geblazen. Dit 
blazen gebeurt dagelijks in de vroege avonduren en vanaf verschillende 
locaties.  
De vorm van de midwinterhoorn is afgeleid van de runderhoorn. De 
hierlevende ossen hadden grote kromme hoorns. Deze werden aan de 
smalle kant doorboord en dan kon er op worden geblazen. De 
natuurtonen van de midwinterhoorn brengen een klagend geluid voort. 
Afhankelijk van het weer is het geluid tot op 8km afstand te horen.  
De bouw van een midwinterhoorn gaat als volgt; Een kromme boomtak ( 
els of berk) wordt gedroogd, geschild en in de lengte doorgezaagd, met de 
guts uitgehold en vervolgens weer gelijmd ( de droge hoorn). De 
Oldendieverse midwinterhoorns zijn  ongeveer 1.80 m lang. In het smalle 
deel wordt van vlierhout een mondstuk geplaatst. In oude tijden waren de 
hoorns kleiner en werd de gespleten hoorn weer aan elkaar getrokken met 
gescheurde en van doornen ontdane bramenstruiken. Tussen de naden 
werd een rietbies aangebracht, zodat als de hoorn in het water werd 
gelegd de bies op ging zwellen. De naad werd hierdoor luchtdicht 
afgesloten ( de natte hoorn). Dit natmaken gebeurde vaak in een 
waterput. Hierdoor is het blazen boven de put ontstaan. Ook een holle 
stengel van de berenklauw kan gebruikt worden om een hoorn te maken. 
De tussenstukken kunnen met een bezemsteel er door worden gestoken. 
Dan een mondstuk erop en je hebt een hoorn. 
In het recente verleden werd in Drenthe gebruik gemaakt van andere 
primitieve hoorn, ‘ de boerhoorn’. De mannelijke inwoners van 
boerschappen en boermarken werden bijeengeblazen om diverse 
gezamenlijke werkzaamheden te verrichten. 
Aan het eind van de avond werd er door Roelie nog een mooi gedicht 
voorgedragen terwijl Peter op de hoorn blaast. 



Peter beëindigt de avond met het blazen van Waterense Roep. 
 
Voor liefhebbers is er op zaterdagavond 5 januari 2013 in Diever een 
midwinterwandeling. Om ongeveer 18.00 uur komen tientallen blazers 
naar de Ned. Herv. Kerk te Diever. Aansluitend een korte sfeervolle 
wandeling waarin glűhwein, chocolademelk, vuur, een verhaal…..en 
hoornblazers. En als sluitstuk bij de kerk een ‘heidens kabaal’. De 
deelname is gratis. 

Marijke Uitbeijerse 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Ook deze maand zijn er BINGO-getallen.getrokken De volgende getallen, 
vijftien in totaal, kunt u op de BINGO-kaarten wegstrepen: 
 

– 44 – 33 – 68 – 55 – 5 – 67 – 37 – 2 – 
– 38 – 72 – 49 – 28 – 25 – 29 – 41 – 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 20 pnt  Marloes Boels   30 pnt 
     Anne Ruiter   10 
     Anouk Boels   10 
     Sanne Boels   10 
 



75 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentse en Asser Courant – 3 November 1937 
 
Odoornerveen – 2 November – De nieuwe brug 
Met den bouw van den nieuwe brug welke hier van gemeentewege over 
het Oranjekanaal wordt gelegd en waarvan de uitvoering van den 
onderbouw, na gehouden aanbesteding, is opgedragen aan de 
aannemersfirma Huizing en Timmer te Odoorn/Valthe, maakt men thans 
goede vorderingen. 
Naar de constructie van den onderbouw te oordelen, die gesteund wordt 
door niet minder dan 47 zware en flink bewapende betonpalen, welke 
allen met behulp van een stoom-heikraan op een voldoende diepte in de 
kanaalbodem zijn gedreven, zijn we er van overtuigd, wanneer althans 
ook de constructie van den bovenbouw, welke is toevertrouwd aan de 
aannemers Slikkers en Wortelboer te Valthermond op een dergelijke wijze 
wordt uitgevoerd, dat het verkeerswezen in het algemeen hier ter plaatse 
geen last meer zal ondervinden van de huidige en zoveel beschreven 
bruggenmisère. 
't Geheel staat onder de bekwame leiding van onzen gemeentearchitect 
de heer Schoenmakers, die hiermede een knap stukje werk levert. 
 
1 November – Herbenoemd 
Als bestuurslid van het waterschap "Odoorn" werd in een op zaterdag 
gehouden vergadering van stembevoegde ingelanden het op 1 Januari 
1938 periodiek aftredende bestuurslid K. Mulder, met algemeene 
stemmen als zoodanig herkozen. 
 
1 November – Melk op school 
Aan ingezetenen behoorende  tot de schoolkring (Noord) alhier wordt 
thans een intekenlijst aangeboden, met het doel om uit de opbrengst 
daarvan in staat te worden gesteld aan kinderen, die 's middags bij school 
moeten blijven, in de komende wintermaanden warme melk te kunnen 
verschaffen. Van harte hopen we dat het totaal der bijdragen zoodanig 
moge blijken dat daarmee het beoogde doel valt te bereiken. 
 


