
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  6 januari 2016     
 
Terwijl ik dit schrijf is de meteorologische winter begonnen, al lijkt het 
absoluut niet op winter. Uitkijkend over het land zie ik enorme plassen 
water. Mocht het acuut gaan vriezen dan lag daar een snel een mooie  
ijsbaan. Intussen valt er nog steeds regen, de schaatsen kunnen dus nog 
wel even in ’t vet blijven. Wie zich niet door het weer uit haar evenwicht 
liet brengen was onze schildpad Bolleke, die in 
september al niet veel meer at en het liefst in een 
hoekje van haar ren kroop. September en 
oktober waren inderdaad ook iets kouder dan 
normaal, maar daar hebben wij waarschijnlijk 
weinig van gemerkt. Nu zit ze dan veilig in een doos met droge bladeren 
te slapen tot plm. half april. Soms zouden wij ook wel een poosje een 
winterslaap willen houden. Dan zou er ook geen Snikke verschijnen en 
zou niemand lezen wat er 145 en 120 jaar geleden in Odoornerveen zo 
belangrijk was dat het in de krant kwam. 
Deze week stond er een twee pagina’s groot artikel in het Dagblad v.h. 

Noorden over de boortoren van de NAM die nu 50 jaar geleden 
van het ene op het andere moment in een diepe krater 
verdween. Dat was bij ’t Haantje; dus bijna in Odoornerveen. Dat 
was pas nieuws! Het meest bijzondere was dat er geen mens bij 
omgekomen is. 
Intussen is er een documentaire gemaakt over deze 
geschiedenis die a.s. zaterdag, 5 december door RTV Drenthe 

zal worden uitgezonden. Dat wordt voor sommige mensen misschien 
kiezen: gaan we deze film zien of willen we toch het Sinterklaasfeest niet 
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missen. Het is te hopen dat het die avond niet regent en Sint en Piet  
droog door Odoornerveen kunnen om hun pakjes weg te brengen. 
Omdat Oud en Nieuw op donderdag en vrijdag vallen verschijnt de 
volgende Snikke in de tweede week van januari. 
De redactie wenst ieder een prettige decembermaand! 
 
 

  



AGENDA 
   
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK) 
  9 dec – Klaverjassen 
10 dec – Jaarvergadering IJsvereniging Odoornerveen 
11 dec – Laatste dag opgave kerstvolleybal (St. Verenigingsgeb. Od'veen) 
15 dec – Vrouwen van Nu 
18 dec – Kerstvolleybal (St. Verenigingsgeb. Od'veen) 
19 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
23 dec – Klaverjassen 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
28 dec – Vrij schaatsen Bonte Wever (IJsvereniging Odoornerveen) 
31 dec – Oud jaar 
  1 jan  – Nieuw jaar 
  6 jan  – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
  6 jan  – Klaverjassen 
16 jan  – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
19 jan  – Vrouwen van Nu 
20 jan  – Klaverjassen 
29 jan  – Toneelavond (c.v. MIK) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
Dierenarts Gerrit Hegen 
 
Na ruim dertig jaar zwaait Gerrit Hegen af als praktiserend dierenarts. 
Vroeger wilde hij boer worden, maar het liep anders. Hij is geboren aan de 
Dorpsstraat in Gees in een boerengezin. Zijn broer en zijn zoon boeren 
daar nog steeds. Met hangen en wurmen heeft hij het b-diploma van de 
mulo gehaald en is toen als 17-jarige gaan studeren aan de Hogere 
Landbouwschool. Gerrit wilde diergeneeskunde studeren na de militaire 
dienst. Zo begon hij als 22-jarige met de studie. Nog voor hij was 
afgestudeerd, was hij gedurende drie jaar dierenarts in het Friese 
Menaldum. Daar zijn de eerste twee kinderen van Gerrit en Ans Hegen 
geboren. In 1986 zocht dierenarts Staal in Sleen een waarnemer. Er was 
meteen een klik en Gerrit keerde terug naar zijn geboortestreek.  Hij is van 
huis uit Drentstalig. Zodra hij merkt dat iemand Drents speekt, schakelt hij 
meteen over op het Drents. In 1991 kocht het echtpaar Hegen de 
boerderij, waar zij nog steeds wonen, aan de Menso Altingstraat.  
Hij geeft een presentatie over het plattelandsleven in Zuidoost-Drenthe in 
vroeger tijden en nu.  Ondersteund door mooie foto’s van vroeger en nu 
geeft hij ons een kijkje in het verleden en heden van zijn geboortedorp 
Gees. Vanaf 1630 tot 1930 zijn er bijna geen veranderingen geweest. De 
laatste 50 jaar is er heel veel veranderd in het boerenleven. De boeren 
hadden vroeger zo’n 12 koeien in de stal en tegenwoordig soms wel 100 . 
In 1979 zijn er ligstallen gekomen. De stallen waren hoger en groter, en 
de ligplaatsen voor koeien waren dusdanig dat zij zich makkelijk konden 
bewegen. Een koe ligt en herkauwt wel zo’n 12 uur, eet 6 uur en 
socialiseert 5 tot 6 uur. Als een koe vroeger een kalf wierp dan kwamen 
de buren helpen en na afloop een borrel drinken. Dan kwam de 
kalverschetser en werd de stamkaart aangemaakt van het kalf. Ook de 
levering van de melk is nogal veranderd. Vroeger met de hand en in 
melkbussen weggebracht. Tegenwoordig komen de tankwagens de melk 
ophalen. Bijna ieder dorp had wel een zuivelfabriek. Nu gaat alles naar 
Campina in Friesland. Ook de bemesting van de landerijen is nogal 
veranderd. De boer ging vroeger met de mestkar het land op en schepte 
de mest op het land. Nu gebruikt men grote mestwagens die de mest als 
het ware injecteren. Met het plan Mansholt is er veel veranderd.  De 
boerenbedrijven moesten groter worden, met meer  koeien en varkens en 
meer grond.  Bovendien moest alle werk zo veel mogelijk door machines 
worden gedaan, tractoren, maaimachines, melkmachines en zo voort.  Op 
die manier konden de boeren dan arbeidsloon uitsparen, sneller werken, 
kortom, meer doen voor minder geld. Het grote voordeel was dat ze zo 



meer en goedkoper voedsel konden produceren.  Goed voor de 
portemonnee van de boer  én de consument. Dit steeds groter worden 
van bedrijven wordt wel schaalvergroting genoemd. Vroeger hadden de 
boeren kleine percelen maar na het invoeren van de ruilverkaveling 
werden percelen samengevoegd.  
Er werd door onze aanwezige (vroegere)boerinnen vaak geknikt en heel 
veel herkend van de voorbeelden die Gerrit gaf. Het was al met al een 
mooie avond. 
                                                ****************************** 
De eerstvolgend verenigingsavond van de Vrouwen van Nu is op dinsdag 
15 december. Wij vieren dan ons kerstfeest met Jeanet Landman die deze 
avond zal verzorgen.  

Marijke Uitbeijerse 
 
 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
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 28 december 2015 
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 20 februari 2015 
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 uw 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 
Let op: 
Bovenstaande 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 schaatsplezier. 
H. Boels,  0591-387171 

 
Jaarvergadering IJsvereniging 
Donderdag 10 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 te doen voor het komende seizoen.  
 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
Ook bij SVO lopen zaken wel eens anders dan gepland. Periodiek 
vergaderen wij maandelijks, maar wanneer het een keer voorkomt dat 
meerdere bestuursleden toch verstek moeten laten gaan bij een 
vergadering, verplaatsen we de bijeenkomst voor zover mogelijk ook 
soepel naar de volgende maand. Dat heeft dan tot gevolg dat er van 
bestuurszijde weinig te melden valt, waardoor er weinig bijzonderheden in 
De Snikke geplaatst worden. Dat was in november het geval. 
Op 27 november jl. togen wij met ca. 24 vrijwilligers naar de bowlingbanen 
van de Oringermarke, om door onze jaarlijkse vrijwilligersavond de 
vrijwilligers dank te zeggen voor al hun inspanningen ten behoeve van het 
verenigingsgebouw.  Op 3 banen werd tot ca. 23.30 uur serieus gestreden 
om de hoogste scores onder het genot van een hapje en drankje, 
aangeboden door SVO. Net als andere jaren konden de vrijwilligers 
terugzien op een erg gezellige avond.  
Sinds begin oktober beschikt SVO over een nieuwe sportcoördinator: Irma 
Lukkien is bereid gevonden de linking pin te vormen tussen SVO-bestuur, 
sporters en sportleiders. Na lang zoeken is SVO verheugd dat, na het 
vertrek van Edwin, uiteindelijk in deze leemte kon worden voorzien. Irma 
zoekt zelf het contact met de sportleiders voor een eerste overleg. 
Daarnaast onderzoekt ze momenteel de mogelijkheden om gedurende de 
feestdagen wederom een kerstvolleybaltoernooi te organiseren! 
In de afgelopen maand en nog in de maand december vonden en vinden 
proeflessen Yoga plaats. Gelet op de opkomst van belangstellenden durft 
SVO nu al te spreken van een succes: SVO zal Yoga het komende jaar 
daarom opnemen in het reguliere sportaanbod. Wilt u meedoen? Yoga 
vindt vanaf januari  iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur plaats in 
de gymzaal. De kosten voor deelname bedragen € 80 per half jaar. 
Ook de biljarters kunnen extra deelnemers gebruiken! De biljartgroep 
biljart eens per 2 weken op de maandagavond in het dorpshuis in de 
oneven weken. Belangstellend? Kom eens vrijblijvend langs op een van 
de biljartavonden! 
Tenslotte maken we  u opmerkzaam op onze jeugdvoetbalgroep. Deze 
groep jeugdige voetballers voetbalt tweewekelijks in de even weken op de 
vrijdagavond.  Ze voetballen van 18.30 tot 19.30 uur. De kosten bedragen 
€ 12,50 per half jaar. Belangstellend: Laat uw kind (al dan niet onder uw 
begeleiding) een kijkje komen nemen! Per toerbeurt is er wisselende 
volwassenbegeleiding aanwezig.  
SVO wenst iedereen prettige feestdagen! 

Namens SVO, 
R. Nijboer, secretaris 

  



SVO-SPORT 
 

KERSTVOLLEYBAL 2015 
18 december 2015, 19.00 uur 

 
Algemene info: Irma Lukkien, 06-46605886 
Opgave vóór 11 december 
Minimale leeftijd 12 jaar 
  
Opgeven bij: 
Zuidzijde 1 (ZZ 1 t/m ZZ17)   Hans Boels  0591-387171 
Zuidzijde 2 (ZZ 18 t/m ZZ 46) Annette Oosting 06-29015121 
Noordzijde 1 (NZ 1 t/m NZ 17) Edwin Broekkamp 0591-514145 
Noordzijde 2 (NZ 17A t/m NZ 33) Femmy Uiterwijk 0591-382566 
Achterweg / Torenwijk 
/ Zijtak / Borgerzijtak   Irma Lukkien  06-46605886 
SVO-leden niet-Odoornerveners Floor Vos  06-20997113 
 
 
 
 
  



145 JAAR GELEDEN 
 
2 december 1870 – Schoonoord 
Gisteravond ontdekte de vrouw van D.F. Jagt in het Odoornerveen alhier, 
dat zij haar Friesch schaap vermiste. Onze rijksveldwachter doet zijn best 
om het dier bij den een of ander op te sporen, die het achtste gebod zeer 
slecht in zijn hoofd heeft. Wij hopen dat zijne moeite niet vergeefsch zal 
zijn. 
 
7 december 1870 – Schoonoord 
Het schaap dat vermist werd te Odoornerveen en waarvan in no. 286 van 
deze courant melding is gemaakt, is te Odoorn terug gevonden. Er valt 
dus niet aan diefstal te denken. 
  



120 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 3 december 1896 
Rechtszaken – Arrondissementsrechtbank te Assen 
In het Odoornerveen zijn vele personen, die den glazenmaker een broodje 
gunnen, maar zo nu en dan moet een enkele hunner dat duur betalen. 
Het wordt, naar de president meent, dan ook meer dan tijd dat het glazen 
inslaan den jongens eens wordt afgeleerd.Voor een dergelijke zaak staat 
nu Berend S. te Schoonoord terecht, hem wordt ten laste gelegd dat hij in 
deen nacht van 10 op 11 October l.l. een glasruit heeft ingeslagen in de 
woning van Lucas Aardema. “Er was een jong wicht in huus bie Aardema; 
bie oes is het dan zoo wat gebruuk om dan tegen het glas te tikken” zegt 
de getuige Hk. Hooiveld, die nu een geheel andere verklaring aflegt dan 
voor den veldwachter De Wit en zegt niet te hebben gezien dat S. de ruit 
insloeg. Van deze verklaring wordt proces-verbaal opgemaakt. S. zegt dat 
hij de ruit heeft getikt, maar dat dadelijk daarna de ruit door een ander is 
verbrijzeld. De getuige Hendrik Boer zegt dat Hooiveld hem vertelde dat 
hij met een stuk pan de ruit had ingegooid.  
Hooiveld zegt dat hij dit niet verteld heeft; ze willen “mie d’r nou achter 
drej’n.” Aardema verklaart dat dadelijk na het tikken het glas is ingeslagen, 
wat strijdt met de verklaring van Boer en Albertus Vos, (aan welke laatsten 
ook zeide dat hij de ruit had ingegooid) dat zij de ruit eerst later hoorden 
inslaan.  
Aardema zag dat den volgenden dag een pan, die tegen het huis had 
gestaan, vóór het huis lag, terwijl er een hoek van e pan af was. 
De getuigen, behalve Hooiveld natuurlijk, menen dat Hooiveld de dader is. 
Het O.M. zegt dat niet de mogelijkheid is uitgesloten dat Hooiveld de 
dader is en eischt daarom de vrijspraak van beklaagde. 
 
 
 

105 JAAR GELEDEN 
 
24 december 1910 
In het naburige Odoornerveld brandde gisteravond een onbewoonde 
wooning, toebehorende aan den heer S. Polak te Hoogeveen, af. Men 
denkt aan kwaadwilligheid. 
  
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
BINGO-MIDDAG 
24 BINGO-ers hadden zich zondagmiddag 22 november verzameld in 
dorpshuis "De Miet". Allerlei prijzen lagen te wachten op de winnaars van 
het spel. Voor de kinderen stond er een mooi groot luchtkussen tot hun 
beschikking in de gymzaal.  
5 rondes werden er gespeeld en iedere keer als er een nummer genoemd 
werd hoorde je pennen snel de nummers doorkrassen. Ook de hik bleef 
niet onopgemerkt.  Velen wonnen mooie prijzen. Voor de hoofdprijs werd 
nog een extra ronde ingelast. De volle kaart van Annette Oosting werd 
goedgekeurd en zo mocht zij met de bakkers-bonnen vrolijk naar huis 
gaan. 
En met nog een drankje eindigde voor velen een gezellige middag. Alle 
deelnemers bedankt voor jullie komst! 
 
LAMPIONNENKEURING  
11 november was de dag, dat er weer heel wat kinderen, de weg naar ‘De 
Miet´ vonden. Het laten zien van je eigen gemaakte lampion blijft toch 
altijd heel leuk om te doen. 
Ieder kind kwam trots binnen. Wij als jury hadden dan ook weer de 
moeilijke taak om deze lampions te beoordelen. Maar liefst 24 
verschillende lampions hebben wij mogen keuren. Er kwamen lampions in 
de vorm van een egel, een spook, een varken, rupsjes, sterren en nog 
vele andere mooie lampions. De meeste kinderen zongen uit volle borst 
het geleerde liedje. Soms hoorden we een nieuw liedje maar ook de oude 
bekende liedjes kwamen voorbij. 
Als dank voor de mooie zangkunsten en het showen van de lampion, ging 
ieder kind met een leuk spelletje en een lekker zakje snoep, tevreden naar 
huis. Tja en als iedereen geweest is komt de moeilijke taak voor de jury de 
uitslag bepalen. De uitslag is als volgt:  
Mooiste lampion:  

1. Milan Evenhuis (een spookje)  
2. Marlijn Eggens (een varken)  
3. Elisa Oving en Lynn de Waard (allebei een rupsje)  

 
Mooiste liedje:  

1. Noor en Sterre Radema 
2. Ella Bloeming 
3. Esmee en Steijn Evenhuis en Anouk en Meike Boels 

 
Bestuur c.v. MIK  



 

OPBRENGST COLLECTE NED. BRANDW. STICHTING 
Net als andere jaren werd er ook dit jaar weer gecollecteerd voor de 
Nederlands Brandwonden Stichting.. Dezelfde collectanten als vorig jaar 
en het jaar daarvoor hebben gelopen met de bus. Namens de Stichting 
daarvoor dank. 
Er is dit jaar een mooi bedrag opgehaald, te weten € 251,32. Dit heb ik bij 
de bank ingeleverd en komt zodoende bij de organisatie terecht. Fijn dat 
alle collectanten weer bereid waren en ik hoop dat ik volgend jaar weer 
een beroep op ze mag doen. Bij het inleveren van de bus heb ik weinig 
mensen persoonlijk getroffen vanwege een vakantie van mij. De honneurs 
zijn goed waargenomen door Eva. 

Vriendelijke groet Liesbeth Holman 
 

 
 
 

 

TE KOOP: NORDMANNEN 
 

Tot 2.00 meter: 12,50 
Vanaf 2.00 meter: 15 euro 

 

Er is genoeg keuze, zelf zagen en zo meenemen.  
 

Vanaf 6 december 
Zuidzijde 10, Odoornerveen 

 

 
 
 
 

OPBRENGST COLLECTE NSGK 
In Odoornerveen is door 5 personen gecollecteerd voor NSGK. Dit jaar is 
er een bedrag opgehaald van 166,38 euro. Iedereen bedankt voor jullie 
bijdrage en uiteraard de collectanten ook bedankt voor het collecteren. 
 

Met vriendelijke groet, Wendy Röttink 
 

  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Wij hebben 12 nieuwe BINGO-getallen voor u getrokken: 
11 – 40 – 4 – 44 – 17 – 7 – 50 – 8 – 34 – 12 – 62 – 63. 
Wordt het al een beetje spannend? Of bent u nog lang niet aan een volle 
kaart toe? Veel succes met het doorstrepen! 
  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van dit seizoen is als volgt: 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 20 pnt    Nienke Eggens 20 pnt 
Thijs Ruiter 10 pnt    Marlijn Eggens 10 pnt 
      Anne Ruiter  10 pnt 
 



DE ZONNEBLOEM 
 
Zonnebloemnieuws  afdeling  Odoorn en Omstreken. 
 
Uitje Zonnebloem afdeling Odoorn en omstreken. 
Om half één vertrokken we met een volle bus naar 
zalencentrum Bentlage in Emmencompascuum. 
Deze middag werd georganiseerd door het Regiobestuur 
Emmen. De medewerking werd verleend door 2 heren en een meisje van 
11 jaar een dochter van één van de heren, met het programma ALLES IS 
TIEDELIJK. Ze boden een gevarieerd programma van Wim Sonneveld tot 
the Rose. Met bijpassende achtergrond beelden en de teksten, zodat 
iedereen gemakkelijk mee kon zingen. Vooral het muzikale gedeelte van 
dochter en vader op de saxofoon viel heel goed in de smaak. Ze kregen 
dan ook een daverend applaus. 
Om  vier uur was het afgelopen , nadat iedereen zijn eigen jas had terug 
gevonden gingen we  huiswaarts via Roswinkel ,Nieuw Weerdinge ,en zelf 
over de Valtherdijk. Om 18.00 uur was een ieder weer thuis. 
Al met al een geslaagde leuke middag. 

Jantje Tibbe 
 
  



LICHTJESAVOND 
  

Op de algemene begraafplaats in Odoorn 
wordt op 20 december tussen 18.00 en 19.30 
een LICHTJESAVOND georganiseerd door 
de uitvaartvereniging Odoorn en omstreken.  
De route vanaf de Aula naar de begraafplaats 
en de begraafplaats zelf zal sfeervol worden 

verlicht door vuurkorven, lichtjes en kaarsen. Ook zal in de tweede week 
van december wederom een “gedenkboom” worden geplaatst 
Iedereen is van harte welkom om een zelf meegebracht lichtje/kaarsje te 
plaatsen bij het graf van een dierbare of 
op een ingerichte “stiltetafel”. Ook kan er 
een kaartje worden gehangen in de 
geplaatste “gedenkboom”. Per groep zal 
er een fakkel worden uitgedeeld. In de 
aula van de begrafenisvereniging word U 
een kopje koffie of chocolademelk 
aangeboden. Marchinus Elting leest hier 
enkele gedichten uit eigen werk voor.  
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