
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  1 januari 2014     
 
Dit is voor dit jaar al weer het laatste nummer van "de Snikke" Heeft u ook 
het gevoel dat de zomer omgevlogen is en dat de jaren steeds korter 
worden? December alweer! 
Sinterklaasavond. Wij van de typeredactie zitten deze avond, zoals elke 
eerste donderdag- of vrijdagavond van de maand in de keuken van de 
gymzaal om alle ingekomen kopij een plekje te geven in de dorpskrant. 
Stiekem hopen we natuurlijk dat Sint even langs komt, wij weten namelijk 
dat hij vanavond door het Odoornerveen rijdt. Maar ik vrees dat dit niet 
gaat gebeuren; de goeie man verwacht ons natuurlijk thuis te treffen. 
Intussen heeft c.v. MIK drukke maanden achter de rug met onder meer 
een Bingomiddag en een Smokkeltocht waarvan in deze Snikke verslag is 
gedaan. 
Niet alle activiteiten trekken evenveel publiek. Soms zijn er op die dag al 
andere afspraken en/of evenementen gepland. De concurrentie is soms 
groot. Toch hopen we dat c.v. MIK door blijft gaan met het organiseren 
van activiteiten, al was het alleen maar om elkaar weer eens te zien en te 
spreken. 
Elkaar ontmoeten is toch wat een dorp levend en levendig blijft houden. 
Veel plezier met het lezen van deze Snikke, de dorpskrant die ons en u op 
de hoogte houdt van wat er in het dorp gaande is. Wanneer u de kopij 
over plaatselijke gebeurtenissen aanlevert, zorgen wij dat het er in komt. 
Nog even en het is Kerst, en mocht die wit zijn: geniet ervan! 
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AGENDA 
   
10 dec – Vrouwen van Nu (kerstavond) 
12 dec – Jaarvergadering IJsvereniging Odoornerveen 
18 dec – Klaverjassen 
21 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
27 dec – Kerststratenvolleybaltoernooi (SVO-Sport) 
31 dec – Oud Jaar 
  1 jan – Nieuw Jaar 
  1 jan – Laatste dag kopij inleveren De Snikke 
15 jan – Klaverjassen 
18 jan – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
21 jan – Vrouwen van Nu (Jaarvergadering) 
29 jan – Klaverjassen 

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

 



VROUWEN VAN NU 
 
Excursie 
Voor een excursie zijn de dames van 
onze afdeling altijd wel te vinden. 
Op 7 november 's middags gingen we dan ook met 19 dames naar het 
Museum van Papierknipkunst in Westerbork. Er wordt hier aan de 
geschiedenis van de knipkunst en verschillende vormen van hedendaags 
knipwerk veel aandacht besteed. De film: "Kijk op de knipkunst" gaf ons 
hiervan een goed beeld. De deelexposities lieten veel werken zien van 
historische knipwerken, die jaarlijks een ander thema hebben. Ook wordt 
er veel knipwerk door andere musea geschonken. 
In groepjes gingen we onder leiding van een ervaren vrijwilliger zelf een 
motiefje knippen, wat nog niet zo gemakkelijk was. Van ons eigen werkje 
werd een leuke kaart gemaakt. 
Bij de bakker naast het museum dronken we koffie met daarbij een 
zelfgekozen gebakje. Er was nog gelegenheid om wat kaarten of boeken 
te kopen. 
Volgens mij kunnen we terug kijken op een geslaagde middag, met dank 
aan de Reiscommissie. Het lukt ze altijd maar weer om iets leuks te 
organiseren, waar we in ons eentje niet zo gauw naar toe gaan. 
Voor iedereen alvast goede feestdagen!  

Anje Warners 
 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Lampionnenkeuring c.v. MIK 
Maandag 11 november j.l. vond de jaarlijkse lampionnenkeuring weer 
plaats in ons dorpshuis “De Miet”. Tussen 17.30 en 18.30 uur konden alle 
kinderen t/m groep 8 van de basisschool, hun lampionnetje laten keuren 
en hun mooiste liedje ten gehore brengen voor een 3-koppige jury.  De 
kinderen hadden in ieder geval weer flink hun best gedaan om er weer 
iets moois van te maken. De jury bestond uit Stiny van Bergen, Wendy 
Röttink en Anita Begeman. Hele verschillende lampionnetjes werden 
geshowd. De kinderen hadden in ieder geval weer flink hun best gedaan 
om er weer iets moois van te maken. De leeftijd van de kinderen varieerde 
dit jaar van 2 t/m 10 jaar. Nadat de kinderen hun liedje hadden gezongen 
en de jury de lampionnen had gekeurd, kreeg elk kind een zakje met 
snoep en konden ze een kadootje uitzoeken. Ze konden kiezen tussen 
een potje met knikkers of een setje stempelstiften. Alle kinderen gingen 
zeer tevreden verder naar de volgende deur om hun rugzakje te vullen. 
De jury moest toen nog de moeilijke taak volbrengen van wie heeft het 
mooiste liedje gezongen en wie had de mooiste lampion? Uiteindelijk is de 
jury tot de volgende uitslagen gekomen. 
 
De mooiste lampion: `1. Esmee Evenhuis (vogel) 
   2. Sem van der Meulen (Paddestoel) 
   3. Nienke Eggens (Pauw) 
En diegene die het mooiste voor de jury heeft gezongen: 

1. Meike Boels (Dag mevrouw, dag meneer) 
2. Pascal Eggens (Dag mevrouw, dag meneer) 
3. Thijs en Eveline Zuidland, Sterre en Noor 
    Radema en Maja de Waard vormden samen een 
    koortje (Lampionnetje) 

 
Kortom, het was weer een zeer geslaagde lampionnenkeuring. 
 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
 



VROUWEN VAN NU 
  
Op 12 november 2013 hebben de 
vrouwen van nu onder leiding van 
Marjolein Tamminga een knutselavond  
gehad. Marjolein had de in het vierkant gezette tafels al voorzien van de 
nodige attributen. Zo lag er een ronde ring van piepschuim en een zakje 
met gekleurde stukjes stof en wat linten. Marjolein had de door haar van 
te voren gemaakte ring op tafel gelegd zodat iedereen een voorstelling 
had wat het moest worden. In ieder zakje met de door haar uitgekozen 
kleurstellingen zaten 300 door haar van te voren geknipte stukjes stof. We 
begonnen eerst met op 4 zijden een paar linten te bevestigen en daarna 
kon het inpluggen van de stukjes stof beginnen. Iedereen kon dit 
uiteindelijk goed. Even oefenen en je kreeg er handigheid in. Het werd 
een mooie krans die je op kon hangen of op tafel leggen met een mooie 
kaars in het midden. Het was onvoorstelbaar hoe verschillend toch alle 
ringen werden. Zeker ook door de mooie kleuren die bij elkaar pasten. In 
de pauze (we moesten even onze handen laten rusten) lagen er op het 
biljart de nodige eigengemaakte spullen. Iedereen kon zien dat er een 
heleboel leden waren die thuis de nodige mooie dingen maakten. Ook het 
clubje leden dat onder leiding van Marjolein 1 keer per maand een 
knutselmiddag heeft, had hun creaties meegenomen. Het werd een zeer 
gezellige avond en iedereen ging zeer vergenoegd huiswaarts. Marjolein 
werd door Marthy bedankt voor haar bijdrage aan deze zeer geslaagde 
avond.  

Marijke Uitbeijerse                      
 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Bingomiddag c.v. MIK 
Op 24 november j.l. een druilerige zondagmiddag, kon men weer een 
gezellige middag bingo spelen. Het bestuur kreeg hulp van 2 personen, 
die uren moesten verzamelen voor de maatschappelijke stage van school, 
te weten: Niels Vrielink en Chantal Begeman. Zij hebben met z’n tweetjes 
afwisselend de bingorondes gedraaid. 27 personen waren er aanwezig. Er 
waren leuke prijzen te winnen en voor de kinderen stond er in de gymzaal 
weer een springkussen klaar. Vooral de vrouwen vonden het geweldig om 
een prijsje uit te mogen zoeken. Dat bleek maar weer als de man Bingo 
riep, dan mocht de man een prijsje uitzoeken, maar de vrouw wist dan 
haarfijn aanwijzingen te geven wat het leukste kadootje was, die hij maar 
moest meenemen. Dus er werd weer heel wat gelachen, maar uiteindelijk 
ging een ieder tevreden met zijn of haar prijsje naar huis. Ook alle 
kinderen gingen met een prijs naar huis. 6 rondes werden er gedraaid en 
de laatste ronde speelden we natuurlijk meteen voor een volle kaart voor 
de hoofdprijs. De hoofdprijs was een bon van slagerij Knol uit Schoonoord 
en werd gewonnen door Wendy Röttink. Het was een geslaagde en 
gezellige middag en het bestuur van c.v. MIK wil nogmaals Niels en 
Chantal bedanken voor hun inzet. 
 

Bestuur c.v. MIK 
 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Ten gevolge van een wat latere opstart na de zomervakantie hebt u tot nu 
toe in deze jaargang weinig inhoudelijk nieuws van SVO aangetrokken. 
Vanaf oktober jl. hebben we de bestuurlijke activiteiten weer goed 
opgepakt en mag u van ons verwachten dat we u weer maandelijks op de 
hoogte houden van de wetenswaardigheden rondom het 
verenigingsgebouw. Alle vergaderingen voor het seizoen 2013-2014 zijn 
gepland, evenals de klussendagen en de jaarvergadering. Een van de 
reguliere activiteiten die achterloopt op de planning is het halfjaarlijkse 
overleg met de Deelnemers Advies Raad (DAR), waarin SVO zich omtrent 
allerhande zaken laat adviseren door een afvaardiging van de plaatselijke 
verenigingen. Inmiddels is het overleg gepland in december. SVO ziet uit 
naar een vruchtbare bijeenkomst.  
SVO heeft besloten in 2013 geen klussendag meer te organiseren. In 
plaats daarvan hebben we eind november als bestuur een kleine 
inventarisatie gedaan van te verwachten groot en klein onderhoud en de 
klussen voor de klussendag in maart in kaart gebracht.  
Een van de dingen waarop we ons de afgelopen tijd hebben beraden is de 
samenstelling van ons verzekeringenpakket, dat uitbreiding en 
aanpassing behoefde, nu SVO volledig op eigen benen staat. Na de 
nodige voorbereiding, vergelijking en het bestuderen van voorwaarden 
heeft SVO onlangs besloten al haar verzekerringen onder te brengen 
binnen één pakket en dit uit te breiden met  enkele verzekeringen 
waarover we nog niet beschikten, maar waarvan we wel het idee hadden 
dat die nodig waren. Tegen een vergelijkbare prijs als voorheen 
beschikken we nu over betere voorwaarden en zijn we beter verzekerd.  
In verband met de nieuwe verzekering was het nodig de volledige 
inventaris langs te lopen, het bezit te registreren en een 
vervangingswaarde te bepalen. Ook die inventarisatie vond eind 
november jl. plaats.  
De afgelopen tijd hebben twee leden van SVO zich voorbereid op het 
doen van het examen “sociale hygiene”, waarin met name allerlei 
aspecten rondom het (verantwoord) gebruik van alcohol aan de orde 
komen.  Beide kandidaten, Corry en Ria, zijn inmiddels geslaagd. We 
beschikken hiermee binnen SVO nu over drie mensen die in het bezit zijn 
van dit certificaat.  
Op de bestuurlijke agenda voor de eerstvolgende vergadering in 
december staat onder andere de voorbereiding voor de toneelavond van 
c.v. MIK in januari aanstaande. Daarnaast zijn we voornemens, zoals 
ieder jaar, alle vrijwilligers een activiteit aan te bieden, als dank voor de 



geleverde diensten in 2013. Ook hierover hopen we afspraken te maken 
in het overleg van december. 
 
In de volgende Snikke meer nieuws van SVO! 

Robert Nijboer 
Secretaris 

 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Jaarvergadering IJsvereniging 
Donderdag 12 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 12 december a.s. 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. 
 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 
 



SVO-SPORT 
 
Kerstvolleybal – stratentoernooi ! 
 
Het jaarlijks stratenvolleybaltoernooi met kerst 
wordt dit jaar gehouden op vrijdag 27 
december. 
 
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. Heb je nog nooit meegedaan? Je bent van harte 
welkom, geef je op, doe mee ! 
 
Schrijf de datum alvast in je agenda en ronsel teamgenoten ! 
De inschrijving sluit op 23  december. 
Algemene info;  Edwin Broekkamp,  06-13949210 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Schaatsen in de Bonte Wever te Assen 
Wij als IJsvereniging Odoornerveen vinden het bijzonder spijtig u te 
moeten meedelen dat het “vrij schaatsen” in de Bonte Wever in Assen, 
zoals we dat reeds vele jaren in samenwerking met de KNSB 
organiseerden, geen doorgang meer kan vinden. De KNSB (gewest 
Drenthe) heeft namelijk gemeend deze opzet te moeten veranderen in 
een soort sponsortoertocht waarbij de ijsvereniging voor ieder 
deelnemend kind € 5,- moet betalen en voor iedere volwassene € 6,-. In 
voorbije jaren kon ieder lid van de ijsvereniging op vertoon van zijn/haar 
lidmaatschapskaart op een viertal vastgestelde data vrij schaatsen in de 
Smelt in Assen. De ijsvereniging betaalde daarvoor een kleine bijdrage 
van in totaal €1,- per deelnemer inclusief medaille voor de kinderen. De 
mogelijkheid bestaat nu nog steeds om deel te nemen aan de 
schaatstoertochten in Assen die georganiseerd worden door de KNSB, 
maar IJsvereniging Odoornerveen werkt hier niet meer aan mee. 
 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De volgende BINGO-getallen werden getrokken: 
 

- 5 – 71 – 13 – 20 – 30 – 16 – 7 – 65 – 62 – 1 – 61 – 32 - 
 
Heeft U BINGO? Lever dan uw volle kaart, voorzien van uw naam en 
adres, in op Noordzijde 17 voor 1 januari 2014! 
 
 



KLEURPLAAT 
 
Tussenstand 1 t/m 6 jaar  Tussenstand 7 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 20 pnt  Anne Ruiter  10 pnt 
Norah Evenhuis 20  Gerrit Vos  10 
Steijn Evenhuis 10  Jeffrey Eggens 10 
Pascal Eggens 10  Marlijn Eggens 10 
Nienke Eggens 10 



SINT-MAARTEN 
 
Sint Maarten in Odoornerveen 
Thijs: Wij hebben dit jaar Sint Maarten gelopen met Maya, Noor en Sterre 
en hun moeders.  
Eveline: We hebben heel veel liedjes gezongen. 
Thijs:  Jah, en heel veel snoep opgehaald. 
Eveline: Mijn lampion wapperde bijna met de wind mee en ik vond het 
achterin de auto (bus) zitten heel leuk. 
Thijs: En we zijn naar de lampionnenkeuring in het dorpshuis geweest en 
dat was heel leuk. 
Eveline: En ik mochten daar zelf uitkiezen wat ik wilde hebben. En het 
liedjes zingen vond ik heel leuk. 
Thijs: Achterin de auto wiebelde het heel erg. 
Eveline: Ik vind het jammer dat we vandaag niet meer met de lampion 
mogen lopen… 
 
Dit is wat de kinderen mij vertelden, met volle mond, al nagenietend van 
een super leuke avond. Lieve mensen in Odoornerveen, we hopen dat 
jullie net zo genoten hebben van 11 november als wij. 
Bedankt namens Eveline en Thijs. 

Dorien Zuidland 



Wij als inwoners van Odoornerveen  hebben weer gul gegeven. 
In de maand oktober liepen er verschillende mensen met de collectebus 
van de brandwondenstichting. Samen is er door al deze mensen een 
bedrag van €321,05 opgehaald. 
Dit bedrag was hoger dan vorig jaar. Er zit een stijgende lijn in. Wie weet 
wat volgend jaar ons brengt. De meeste collectanten hebben alweer 
toegezegd volgend jaar weer te willen lopen. Dat is geweldig, want het is 
best lastig om mensen te vinden om langs de deur te gaan. Kijkend naar 
de opbrengst denk ik dat een organisatie blij is met mensen die lopen 
want wie van U stort €1,- of €5,- ?????? Doordat er iemand persoonlijk 
aan de deur komt, wordt men eraan herinnerd dat de actie loopt en gaat 
men op zoek naar kleingeld, wat vaak uit allerlei hoeken gezocht moet 
worden. 
Ik wil graag alle collectanten bedanken voor het lopen en de gulle gevers 
voor hun gift. We kunnen trots zijn op onszelf. 

Vriendelijke groet Liesbeth Holman. 
(organisator collecte brandwonden Odoornerveen) 

 
 



VIJFENZEVENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Schoonoord - 19 December 1938 – Ouderavond 
Vrijdagavond hield de O.L.School te Odoornerveen Noord in 't Hotel de 
Hoek een feestelijke ouderavond. De voorzitter der oudercommissie, de 
heer Marissen opende en heette allen welkom. De heer R. Dortu, hoofd 
der school, sprak eveneens een welkomstwoord. De leerlingen der 
laagste klassen voerden eenige zangspelletjes op, onder leiding van de 
onderwijzeres mevr. Van der Velde. Verder werden door de oudere 
leerlingen eenige toneelstukjes vertoond, die alle zeer in de smaak vielen. 
In de pauze werden de aanwezigen getracteerd. De heer J. Cats zorgde 
voor de begeleiding en vulde de pauzes aan. De heer Dortu en mevr. Van 
der Velde werd door een der leerlingen een cadeau aangeboden. De heer 
Marissen sloot met een woord van dank. Mevr. Van der Velde bracht dank 
aan de oudercommissie voor het door deze verrichte werk. 
 
 



VIJFENZEVENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen - 29 December 1938 – Een reis met hindernissen 
Kerstfeestbus reed kanaalwaarts 
De sneeuwval met de daarop gevoegde sneeuwjacht van j.l. Zaterdag 
bracht hier over de kerstdagen heel wat stagnatie teweeg. De verharde 
weg vooral aan de Oostzijde van het kanaal was daardoor op 
verschillende plaatsen met een zoodanige sneeuwlaag bezet, dat tal van 
auto's zich daarin vastgroeven Zoo verging het 2-den Kerstdag 's avonds 
ook de kerkbus van Odoorn, die ter gelegenheid der Kerstviering in de 
kerk aldaar, de Zondagsschoolleerlingen en belangstellenden zou komen 
afhalen. Nadat de bus een aantal mensen had opgenomen en in een erg 
slingerende beweging wegreed, waardoor inzittenden al spoedig door 
eenige nerveusiteit werden bevangen, schoot het voertuig plotseling van 
den weg af. Het kwam gelukkig in de op de berm der weg voorkomende 
bremstruiken aan de rand van 't kanaal tot stilstand. Met geen 
mogelijkheid was de bus daar op eigen kracht en die der passagiers uit 
vandaan te krijgen.  
Ten einde raad voorzag de chauffeur zich daarop van een schop, om 
zoodoende zijn wagen weer los te krijgen. Na lang wachten en werken 
gelukte het eindelijk met behulp van opduwen 't voertuig weer in beweging 
te krijgen en op den weg te plaatsen. Geen der passagiers was daarna 
echter nog belust de reis naar het kerkgebouw te vervolgen hetgeen, 
vooral voor de kinderen ten opzichte van het al zoo lang verbeide 
Kerstfeest, zeer zeker een erge teleurstelling was.. 
Zoo is het ongeval, hetgeen ernstige gevolgen had kunnen hebben, 
doordat het gevaar van kapseizen niet denkbeeldig was, nog goed 
afgelopen. 
Niettemin willen wij hier de hoop uitspreken, dat in 't vervolg bij eventuele 
sneeuwjacht, hier van gemeentewege vooral direct aandacht zal worden 
geschonken om zulke voor 't snelverkeer gevaarlijke wegdeelen om een 
en ander vooral aan de kanalen, zoo vlug mogelijk te verhelpen. 
 
  



NEGENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 11 december 1923 
Vrijdag had alhier in de O.L.S. de eerste ouderavond plaats, waarmee 
gecombineerd was een St. Nicolaasfeest voor de kinderen. Een groot 
aantal ouders was met hun kinderen opgekomen om met hen te genieten. 
St. Nicolaas kwam in eigen persoon met Zwarte Piet het schoollokaal 
binnen; door de kinderen met gejuich begroet. Z.E. haalde de 
ondeugende kinderen uit de klas en wees hen op hun onbehoorlijk 
gedrag. Dezen waren zeer onder de indruk en beloofden van harte 
beterschap. De vlijtigen kregen een extra pluimpje. Terwijl de ouders 
getrakteerd werden op koffie en koek, mochten de kinderen grabbelen van 
het lekkers dat Zwarte Piet met milden hand in een der klassenlokalen 
strooide. Tot slot kreeg ieder en cadeautje mee naar huis. Dat de kleinen 
die nacht van al dat ongewone en mooie niet rustig sliepen, laat zich 
indenken. 't Geheel kan een welgeslaagde avond genoemd worden, 
daarom hulde aan degenen die het initiatief daartoe namen en aan hen 
die voor de uitvoering daarvan zorgden. Zulk een avond zal zeer zeker de 
band tusschen huis en school versterken. 
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