
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  7 januari 2015     
 
Dit is de laatste Snikke van 2014! Er is weer heel wat kopij ingestuurd, 
zodat we elke maand wel een dorpskrant met een gevarieerde inhoud 
konden maken.  
Soms misten we wel eens iets, met name “Het weekend van…” houdt 
ieder jaar na een paar afleveringen zo maar weer op. Dat is jammer, niet 
alleen voor de redactie maar vooral voor de lezers. 
In het laatste weekend van november hadden we op de Borgerzijtak een 
echte wintermarkt. Het was niet groot, maar er waren veel mooie, ook zelf 
gemaakte hebbedingen te zien en te koop. Hoewel het behoorlijk koud 
was kwamen heel wat mensen van Odoornerveen en ook anderen 
vrijdagavond of zaterdag een kijkje nemen. Het was een vrolijk en sfeervol 
geheel met kleurige ballen, lampjes en kaarsjes. Er was een zitje  waar je 
koffie of Glühwein kon drinken en er was een ruime keuze uit heerlijke 
stukken zelfgemaakt gebak. Super! 
We kijken nu al uit naar 2015! 
Hoewel het astronomische begin van de winter nog moet komen – dit jaar 
is dat op 22 december – heeft de kou daar niet op gewacht. Al voor de 
meteorologische winter begon (1 december) was het al behoorlijk koud. 
Hier en daar lag op beschutte plaatsen zelfs al wat ijs op het kanaal.  
Aan schaatsen hoeven we voorlopig nog niet te denken maar misschien 
zijn enkele dorpsgenoten al naar de kunstijsbaan in Assen geweest om 
alvast weer even aan het schaatsen te ruiken. Ook op 29 december en 14 
februari 2015 is er voor leden van de IJsvereniging weer gratis schaatsen 
(zie voor meer informatie de Snikke van november). 
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Terwijl de redactie druk bezig is om deze Snikke klaar te maken, uit te 
draaien en klaar te leggen voor de vouw- en nietgroep, zeult Sinterklaas 
met zijn hulp door het dorp om zijn cadeautjes kwijt te raken. 
Ik vrees dat hij niet weet dat we hier zitten en ons ook dit jaar weer over 
zal slaan. Misschien heeft de Kerstman een beter geheugen. We blijven 
hoop houden. 
 

Wij van de typeredactie wensen  
alle inwoners van Odoornerveen 

 

Prettige Kerstdagen  
en een 

Gelukkig 2015! 



AGENDA 
   
  6 dec – Afscheid / schuurverkoop Arie de Ruiter 
10 dec – Klaverjassen 
11 dec – Jaarvergadering IJsvereniging Odoornerveen 
12 dec – Kerstmarkt Schoonoord 
20 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
24 dec – Klaverjassen 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
27 dec – Laatste dag opgave kerstvolleybaltoernooi 
29 dec – Schaatsen "de Bonte Wever" - Assen 
30 dec – Kerstvolleybaltoernooi (SVO) 
31 dec – Oud Jaar 
  1 jan  – Nieuw Jaar 
  7 jan  – Klaverjassen 
  7 jan  – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
17 jan  – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
20 jan  – Vrouwen van Nu 
21 jan  – Klaverjassen 
30 jan  – Feestavond (c.v. MIK) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  30 pnt  Marloes Boels  10 pnt 
Pascal Eggens 20 pnt  Anne Ruiter  10 
 



VROUWEN VAN NU 
 
“Een koffer vol verhalen” 
door Jelte van der Kooi 
 
Op 18 november kwam Jelte van der Kooi onze avond verzorgen met zijn 
koffers vol verhalen. Hij bezorgde ons een avond op maat waarin de 
luisteraar centraal staat. Het thema van de avond was tevens de titel van 
zijn laatste roman: “ik, Lente” 
Jelte zette in op een interactieve vertelling over woorden die je meedraagt 
in de palm van je hand; over toeval en cirkels. Hij beloofde ons dat wij in 
het verhaal zouden worden gezogen. De voorstelling ging onder andere 
over ik, Lente, de roman die Jelte in 2013 lanceerde, een roman waarbij 
de vorm en de inhoud ruimte op elke bladzijde overlaten om tussen de 
regels door te lezen. Jelte nam ons tijdens dit optreden mee, daagde uit 
en ging samen met ons op zoek naar de ruimte die iedereen heeft. “ik, 
Lente” is een voorstelling; een verhaal; een meanderende vindtocht die 
zich afspeelt in Ter Apel, New York en Onstijn en overal daar tussen in. 
Het was het verhaal van een dromer die tijd heeft om alleen te zijn en net 
zo makkelijk optreedt voor 123 mensen (of meer). 
De avond ging over schrijven; over dagboeken, gedichten en verhalen. 
Het was het verhaal van Lente, het meisje van zestien dat samen met 
haar moeder Zwaan, haar vriend Storm en ‘opa met de 
prikkeldraadbenen’ op zoek gaat naar waarheden die ze vindt tot ver 
voorbij de bomenrij… Het was een interactieve voorstelling over koffers, 
mysterieuze dagboeken, een marionettepop die uit het goede hout 
gesneden is en over de basketbal van meester Korneel. “ 
Jelte is trainer en adviseur in het onderwijs. Hij woont in Borger vlak bij 
hunebed D 32. Hij is leraar geweest in Musselkanaal waar hij eens aan de 
directeur van de school vroeg of die hem deuren kon leveren. Hier had hij 
een bedoeling mee. De deuren kwamen er ( uit een oud flatgebouw dat 
gesloopt zou worden) Hij liet de kinderen langs het kanaal staan en een 
gedicht schrijven over wat ze zagen. Ieder kind van de klas kreeg een 
deur nadat ze een gedicht hadden geschreven. Daarna konden ze de 
deuren beschilderen en werden deze deuren langs het kanaal ( zo’n 2,5 
km lang) ingegraven en was er een kunstwerk geboren. Dit heeft hij nog 
eens herhaald met stoelen in Odoorn. Deze werden met een gedicht 
tussen de bomen tegenover de Boshof geplaatst. Hij gaf de kinderen ook 
aan het begin van hun schooljaar een oude koffer. Die mochten ze vullen 
met alle dingen die ze die jaren op school hadden meegemaakt en na 
afloop in groep 8, kregen ze deze koffer vol herinneringen en verhalen 



mee naar huis. Voor ons had hij ook een paar koffers mee, waarin diverse 
voorwerpen zaten. Hij vroeg ons iets uit de koffer te pakken en daarover 
een verhaal te verzinnen, of misschien een herinnering tevoorschijn te 
halen. Dit leidde tot verrassende verhalen, die wij elkaar vertelden.  Hij 
vertelde dat hij eens door New York liep en een zwerver bij een prullenbak 
een plastic tas eruit zag halen. Hij ging erbij staan en in die zak zaten drie 
dagboeken. De zwerver zei dat hij toch niet kon lezen en gaf ze aan Jelte. 
Hij verwonderde zich erover en kon hierover verder fantaseren, hoe ze in 
die prullenbak terecht kwamen en welk verhaal daar achter zit. Zo komt 
Jelte aan zijn verhalen en gedichten. Hij verwondert en kan met mooie 
woorden dit naar ons vertalen. 
Al met al een hele mooie avond met een man die ons inspireerde. 
 

Marijke Uitbeijerse  
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
LAMPIONNENKEURING 
11 november was de dag…..dat vele lichtjes voor ons mochten schijnen. 
Wij als jury zaten vanaf half zes weer helemaal paraat om alle kinderen uit 
ons dorp, met hun mooie lampionnen te verwelkomen. Maar liefst 25 
verschillende lampions hebben wij mogen keuren. Er kwamen lampions in 
de vorm van een slak voorbij, een maja de bij, een spookhuis, een uiltje 
en nog vele andere mooie lampions. Voor sommige kinderen was het wel 
heel spannend om voor 3 juryleden ook nog een liedje te moeten zingen 
en voor andere kinderen was het weer zo gewoon, dat ze al spontaan uit 
hun zelf begonnen te zingen. En hoezeer wij ook hoopten om nieuwe 
liedjes te horen, sint maarten, sint maarten, de koeien hebben staarten, de 
meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Martinus aan, bleef toch van 
vele kinderen de favoriet. En als dank voor de mooie zangkunsten, ging 
ieder kind met een leuke quiz of een potje klei en een lekker zakje snoep, 
tevreden naar huis. En ja, dan komt het er voor de jury op aan. Wie oh wie 
heeft de mooiste lampion??? De uitslag is als volgt: 
 
In de leeftijdscategorie van 0-6: 

1. Demi Eggens (een mooi kaboutertje met een spin er binnenin) 
2. Vincent Willemsen (een mooie dinosaurus) 
3. Ella Bloeming (een mooie boom met blaadjes) 

 
In de leeftijdscategorie van 7-12: 

1. Milan Evenhuis en Steijn Evenhuis (een mooie zee met 
zeediertjes) (gedeelde 1e plaats) 

2. Lars Eggens (een mooie chinese lampion)  
 
 
Van  uw  KERSTBOMEN af! 
Wilt u van uw kerstbomen af na de feestdagen, dan willen wij die graag 
hebben. Deze willen we gebruiken bij de feestavond eind januari. U kunt 
de bomen bij Jeroen Evenhuis op Noordzijde 22 brengen. 
 

Bestuur c.v. MIK 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
SPOOKTOCHT 17 oktober. 
Dit jaar had  c.v. MIK een spooktocht voor haar leden georganiseerd. 
Op deze donkere avond in oktober hadden zich 13 personen verzameld 
die wel zin hadden in een avondje griezelen. Nadat de groepjes waren 
gevormd, gingen we met z’n allen in de paardentrailer naar het bos. 
Om de 10 minuten ging er een groepje weg. Je kon geen hand voor ogen 
zien! Dit maakte het allemaal nog spannender! 
De spoken stonden al ongeduldig lang de blauwe paaltjes route te 
wachten om “hun” slachtoffers te bespringen. Nadat de eersten weg 
waren, kon je ze door het hele bos horen, wat een gegier en gebrul! 
De route ging langs de ijsbaan richting de zwemkoele, waar de 
deelnemers moesten overvaren. Onderweg werden ze overvallen door 
monsters die uit het water kwamen. Dit leverde hilarische momenten op! 
Zelfs de grote stoere kerels slaakten wel een gilletje. 
Na ongeveer een uurtje bibberen en beven, zijn we met zijn allen terug- 
gegaan naar het dorpshuis. Hier stond een lekkere kop snert voor 
iedereen klaar. 
Vrijwilligers en  spoken ontzettend bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie 
was het natuurlijk nooit z’n geslaagde avond geworden! 
 

Bestuur c.v. MIK 
 

BINGO-middag c.v. MIK 
Op zondagmiddag 16 november had c.v. MIK hun jaarlijkse BINGO. Er 
waren veel deelnemers als andere jaren, tweeënveertig. Lag dit aan het 
regenachtige weer? Er lagen allemaal leuke cadeautjes uitgestald op het 
biljart, dus er kon een flink aantal rondes gespeeld worden. 
Om half drie begonnen de eerste ballen te vallen. Vele hadden leuke 
prijsjes gewonnen en sommige wel meerdere. Ook stond er voor de kleine 
deelnemers weer een luchtkussen in de gymzaal, waar ook goed gebruik 
van is gemaakt. Rond half vijf begon men aan de laatste ronde voor de 
hoofdprijs, een vleescheque t.w.v. € 25,-. Deze werd gewonnen door Hilly 
Cremers. 
Het was een leuke middag en ook daarna was het nog een hele tijd 
gezellig in ons dorpshuis. MIK-bestuur bedankt voor deze fijne activiteit en 
tot volgend jaar. 

Een trouwe deelneemster 

  



DORPSFEEST 2015 
 
KERSTMARKT SCHOONOORD 
Vrijdag 12 december zal er in Schoonoord voor de winkels een kerstmarkt 
plaatsvinden. Wij als besturen van Plaatselijk Belang en c.v. MIK gaan 
hier ook staan met een kraam met leuke woondecoraties, die door onszelf 
zijn gemaakt. Hopende hiermee geld in te zamelen voor het dorpsfeest 
komend jaar in juni. 
In de vorige Snikke deden wij al een oproep voor hout en verf en 
vrijwilligers om leuke artikelen te kunnen maken. Hier is gehoor aan 
gegeven en daar zijn wij iedereen die hier aan bijgedragen heeft in welke 
vorm dan ook zeer dankbaar voor. Wij zijn druk aan de slag geweest in de 
schuur van Geert en Minie Boels (dank jullie wel voor jullie gastvrijheid) en 
wij kunnen zeggen er zijn hele mooie dingen gemaakt. Nieuwsgierig 
geworden? Kom dan kijken bij onze kraam! Alle inkomsten komen ten 
goede aan ons dorpsfeest in juni! 
      Kerstmarkt Schoonoord 
      Van 16.00 – 21.00 uur 
      Kom gezellig even langs! 
 
VERKOOP LOTEN 
Zoals inmiddels bij u in de agenda zal staan is er op 6 & 7 juni 2015 het 5-
jaarlijkse dorpsfeest. Hiervoor hebben we weer een loterij. De trekking 
hiervan is op de feestavond van c.v. MIK eind januari. In de weken 51, 52, 
1 en 2 komen wij bij u langs om deze loten te verkopen. 
 
De prijzen die te winnen zullen zijn: 
1e  1 minuut gratis winkelen bij COOP Schippers te Odoorn 
2e  Terras Heater 
3e  Dinerbon Bistro La Finca te Odoorn 
 
De prijs per lot is maar € 5,--.  Wij hopen weer veel loten te verkopen en 
jullie op de feestavond van c.v. MIK te mogen begroeten voor de trekking. 
 

Met vriendelijk groet, 
c.v. MIK & Plaatselijk Belang 

 
 
  



ZONNEBLOEM 
 
Zonnebloem afdeling Odoorn en Omstreken organiseert 
31 januari 2015 onze jaarlijkse nieuw-jaars bijeenkomst in 
Ons Dorpshuis, Hoofdstraat 54 te Valthe. 
Deze middag treden op cabaret groep Van Dittum &Van 
Dattum. Kosten € 7.50 p .p. Deze middag houden we wel 
een verloting. 
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur. Zaal open om 13.30 uur. 
Heeft U zin om deze middag bij te wonen opgave bij; 
Janny Hooiveld, Kibbelveen 10, 7848 TA Schoonoord, Tel. 06-57886907. 
 
 
  



KERSTCONCERT 'SOLA FIDE' 
 
Gospelgroep ‘Sola Fide’ uit Schoonoord organiseert op zaterdag 13 
december een kerstconcert i.s.m. Vocal Group ‘Sayonara’ uit 
Emmercompascuum. De groepen zullen zowel apart als ook gezamenlijk 
optreden. Vanwege de verschillen in repertoire en groepsamenstelling zal 
het een zeer gevarieerde avond worden waarin ingetogen liederen en 
uitbundige kerstnummers elkaar zullen afwisselen. Het concert wordt 
gehouden in het Dorpshuis in Schoonoord, Kerklaan 9, en begint om 
20.00 uur. De entree is € 5,00 pp incl. 1 pauzeconsumptie en kaarten kunt 
u reserveren via info@solafide.nl. 
 
 
 
 

  



SVO-SPORT 
 
Kerstvolleybal – stratentoernooi ! 
 
Het jaarlijks stratenvolleybaltoernooi met kerst wordt 
dit jaar gehouden op dinsdag 30 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.  514145 
Noordzijde 2   Femmy Uiterwijk tel.  382566 
Zuidzijde 1   Hans Boels   tel.  387171 
Zuidzijde 2   Liesbeth Holman tel.  06-16090387 
Borgerzijtak/Zijtak/   
Achterweg/Torenwijk  Paulien Exterkate tel.  0599-287310  
Jeugdteam(-s)  Edwin Broekkamp tel   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 27  december. Algemene 
info;  Edwin Broekkamp  06 – 13949210  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
JAARVERGADERING IJSVERENIGING 
Donderdag 11 december a.s. houden wij als IJsvereniging Odoornerveen 
weer onze jaarvergadering. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in 
dorpshuis “de Miet” om daar met ons te discussiëren over het afgelopen 
seizoen en suggesties voor het komende seizoen. 
 
 
SCHAATSEN TE ASSEN 
In voorbereiding op de winter biedt de ijsvereniging de mogelijkheid om te 
gaan schaatsen in de Bonte Wever te Assen. In samenwerking met de 
KNSB gewest Drenthe wordt de leden van de natuurijsverenigingen de 
gelegenheid geboden om op enkele vastgestelde data vrij te schaatsen. 
 
Maandag 29 december 2014: 
Van 17.00 tot 19.30 uur gaan we (voor zover mogelijk) gezamenlijk 
schaatsen op ijsbaan “de Bonte Wever” in Assen. Er is dan 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 H. Boels 0591-387171. Denk er aan dat het 
meenemen van de lidmaatschapskaart (contributie-bewijs) verplicht is. 
 
Zaterdag 14 februari 2014: 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan ieder lid op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen gaan en op vertoon van de 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 
Let op: Bovenstaande m.b.t. schaatsen in Assen is onder voorbehoud. Als 
er aan het gewest een groot toernooi wordt toegewezen, kan dat 
aanleiding zijn voor een wijziging. 

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

  



PUZZEL 
 
Deze keer is er een extra deelnemer die ook de juiste oplossing heeft 
ingeleverd. Welkom Erik. Na 3 puzzels is de tussenstand als volgt: 
 
1. H.J. Pleiter (Vlagtwedde) 30 pnt  5. Gineke Loman 20 pnt 
    J. Eggens (Odoorn) 30  6. Geert Boels  19 
3. C. Zandbergen  29  7. Erik Nijenhuis 10 
4. A. Cremers   28 
 

De volgende namen kwamen tevoorschijn uit de anagrammen van de 
puzzel van vorige maand: 
1) Garvelink  5) Woldring    9) Broekkamp 
2) Verhagen  6) Breukelman 10) Zandbergen 
3) Botermans  7) Kindermans 11) Vrielink 
4) Brauckman  8) Spinhoven  12) Schuilenburg 
Oplossing: Vrouwen van Nu 
 

Deze maand bestaat de puzzel uit het vinden van getallen, invullen in de 
onderstaande formule en de oplossing uitrekenen. Zoals gebruikelijk 
hebben alle vragen betrekking op ons dorp Odoornerveen. En vergeet het 
ezelsbruggetje “Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord” niet. 
 

 
 

A. jaartal waarin de eerste steen van dorpshuis "De Miet" is gelegd 
B. huidige oplage van dorpskrant De Snikke 
C. aantal woningen Noordzijde met een huisnummer met een cijfer 7 
D. getal van het jubileum van het dorpsfeest gevierd in 2010 
E. het totaal van de huisnummers van de voormalige 

brugwachterswoningen van de 3 bestaande bruggen 
F. het getal (eerste 5 cijfers) van ANWB-paddestoel op de kruising 

Noordzijde, Manrhowijk 
G. getal van het hoogste huisnummer van de huizen aan de 

Noordzijde 
H. aantal bestaande sluizen over het gehele Oranjekanaal 
I. het bedrag voor het kopen van 20 stuks BINGO-kaarten De Snikke 
J. jaartal waarin de o.l.s. Oranje werd gesloten 

 

Graag de gehele puzzel (oplossing en alle getallen) inleveren voor of op 7 
januari via desnikke@hotmail.com of in de brievenbus Noordzijde 7-B.  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Hierbij twaalf nieuwe getallen om op uw BINGO-kaarten door te strepen. 
Het is misschien minder spannend dan wanneer u live meedoet aan 
BINGO. c.v. MIK kon flink wat deelnemers welkom heten op 
zondagmiddag 16 november. Heeft u nu een volle kaart dan kunt u die 
duidelijk voorzien van uw naam, adres en inleveren bij familie Nienhuis. 
 

– 21 – 65 – 37 – 5 – 54 – 47 – 
– 41 – 9 – 15 – 62 – 38 – 4 – 

 
 
  



OPBRENGST COLLECTE NSGK 
 
In Odoornerveen is door 5 personen gecollecteerd voor NSGK. Dit jaar is 
er een bedrag opgehaald van 189,11 euro. Iedereen bedankt voor jullie 
bijdrage en uiteraard de collectanten ook bedankt voor het collecteren.  
 

Met vriendelijke groet, Wendy Röttink 
 
  



DE ZONNEBLOEM 
 

 
 


	O D O O R N E R V E E N
	IN DIT NUMMER…………
	December 2014
	Nummer 4
	Jaargang 35



