
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu   – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  4 januari 2017    
 
De laatste Snikke van 2016. 
Het is kaal geworden in de voorbije maand. Niet alleen de bomen hebben 
hun blad verloren, maar ook zijn de wallen van het kanaal gedeeltelijk van 
het wild opgroeiend struikgewas ontdaan. Hier en daar waren al echte 
boompjes gegroeid. Nu is er weer een ruim uitzicht. Misschien is niet 
iedereen daar zo blij mee, maar als de natuur het voor het zeggen heeft, 
dan komen er vanzelf nieuwe struikjes die elk jaar weer hoger zullen 
groeien. Ook voor de tegenstanders van kale wallen is er dus hoop! 
Deze week lag er al een laagje ijs op het kanaal en hier en daar in het 
noorden is er zelfs al op een dun laagje van 2 cm ijs geschaatst. Alvast 
een voorproefje voor deze winter? Het zou zo maar kunnen, het weer 
hangt tegenwoordig van extremen aan elkaar. 
 
Traditiegetrouw zal in de gymzaal tegen het eind van het jaar weer een 
volleybaltoernooi worden gehouden. Dit kan natuurlijk alleen als zich 
voldoende deelnemers melden. In deze Snikke vind je de adressen bij wie 
je je kunt opgeven. Meld je aan! Ook publiek is van harte welkom, het 
aanmoedigen van de teams maakt de strijd alleen maar spannender. 
Tenslotte wensen wij als “typeredactie” alle lezers van de Snikke. 
 

Fijne Kerstdagen 
en een goede jaarwisseling! 
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AGENDA 
 
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK) 
  7 dec – Klaverjassen 
12 dec – Biljarten 
13 dec – Kerstversiering maken (Vrouwen van Nu) 
13 dec – Inzameling voedselbank (Vrouwen van Nu) 
15 dec – Jaarvergadering IJsvereniging Odoornerveen 
17 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 dec – Lichtjesavond (Uitvaartvereniging Odoorn e.o.) 
21 dec – Klaverjassen 
24 dec – Laatste dag opgave kerstvolleybaltoernooi (SVO) 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
29 dec – Kerstvolleybaltoernooi (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
31 dec – Carbid schieten 
31 dec – Oud Jaar 
  1 jan – Nieuw Jaar 
  4 jan – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
21 jan – Oud papier 
28 jan – Feestavond c.v. MIK 
  5 feb – Bezoek C&B museum Grolloo (Vrouwen van Nu) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Na 3 kleurplaten zijn de tussenstanden als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  30 pnt   Thijs Zuidland  10 pnt 
Jesper Röttink  20 pnt   Marlijn Eggens 10 pnt 
Sophie Bos  10 pnt   Nienke Eggens 10 pnt 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Avond gezichtsgymnastiek 
 
Maandagavond 15 november hebben wij mevrouw Anja  v.d. Male op 
bezoek gehad voor een workshop gezichtsgymnastiek. Wij waren 
verzocht om een spiegel mee te nemen. Anja vertelde ons eerst iets over 
haar achtergrond, geboren in Rotterdam en ze heeft in Den Haag gewerkt 
als verpleegkundige en daarna op de Veluwe 28 jaar een winkel gerund 
met haar man. Daarna zijn ze verhuisd naar Drenthe en ze gaan hier 
volgens haarzelf nooit meer weg. Zij is toen in contact gekomen met Hilde 
Docter die het volgende nastreeft: “Tien minuten gezichtsgymnastiek per 
dag kan rimpels laten vervagen”. Zij leerde Anja deze technieken en Anja 
heeft nu een praktijk in Gieten met o.a. voetreflectie en Bars 
(hoofdmassage). In en rondom ons hoofd lopen 32 'Access Bars' 
(energiebanen).” Elk van deze Bars vertegenwoordigt een groep 
gedachten en ideeën. Zo zijn er o.a. Bars voor controle, bewustzijn, 
creativiteit, kracht, lichaam en geld. In deze banen ligt de 
elektromagnetische lading opgeslagen van alle gedachten, ideeën, 
houdingen, beslissingen en overtuigingen die je ooit ergens over hebt 
gehad in je leven. Raken die banen te vol, dan gaat de energie daarin 
vastzitten. Er is geen ruimte meer voor nieuwe gedachten en ideeën; er is 
geen energetische flexibiliteit meer. Deze starheid werkt door in het 
dagelijks leven. Door deze 32 punten heel zacht vast te houden kan de 
spanning zich ontladen. Met als direct gevolg rust en ontspanning in je 
hoofd. Doordat de energie weer vrij is komt er ruimte voor nieuwe ideeën 
en inzichten en heb je de mogelijkheid om veranderingen in je leven te 
brengen. Net zoals je regelmatig naar de kapper gaat om je weer prettig te 
voelen, draagt een regelmatige BARS-massage bij tot het beter 
functioneren in je dagelijks leven.” 
Het is namelijk zo dat alles wat je met je gezicht doet invloed heeft op je 
hele lichaam. Roken en teveel zon is  o.a. slecht voor je huid. Ook is veel 
water drinken een goede remedie tegen veroudering van de huid. Koffie 
onttrekt bijvoorbeeld vocht uit je lichaam dus het is verstandiger om veel 
water te drinken. Na deze informatie gaan we aan de gezichtsgymnastiek 
beginnen.   
Anja vraagt ons om je gezicht met zachte klopjes van je voorhoofd tot aan 
je kaken te bekloppen. Als je bijvoorbeeld slaap krijgt dan moet je zachte 
klopjes op je hoofd geven. Dan kikker je weer op. Daarna begint het gekke 
bekken trekken. Je kunt jezelf in je spiegeltje bekijken. Met je je tong het 
puntje van je neus raken of deze op je kin laten vallen. Hilarische 



taferelen, want ook je mond opentrekken met je vingers levert de nodige 
lol op. We lachen veel en dat is ook al heerlijk om je te ontspannen. Ook 
ooggymnastiek valt onder de behandeling. Van links naar rechts en onder 
naar boven kijken en je vinger volgen. De onderkin komt ook voor 
verbetering in aanmerking. Dus veel wrijven en kloppen. 
Voorhoofdsrimpels kunnen we te lijf gaan door twee vingers in V-vorm op 
je voorhoofd te houden en dan met de andere hand een vinger hiertussen 
te bewegen. De armen en schouders van de dames kregen hierdoor ook 
een boost, want de spiertjes werden wel gevoeld. Het veelvuldig wrijven 
van je handen is een vorm om weer lekker warm te worden. Deze avond 
was wat ons betreft wel geslaagd alleen al om het heerlijk ontspannen 
lachen (vooral als je jezelf in het spiegeltje bekeek).  

Marijke Uitbeijerse 
 
De volgende clubavond is op dinsdagavond 13 december. Deze avond 
staat in het teken van de kerstviering. In een mooi versierde zaal gaan wij 
deze avond zelf invullen met lekkere hapjes en verhalen, gezang en 
gedicht(en). Aanvang 19.45 uur. 
 
 

  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Doe eens wat leuks met je strijkijzer! 
Reiscommissie Vrouwen van Nu afd. Odoornerveen  
 
Dinsdagmiddag 8 november zijn we naar Anja's hobbywinkel in Nieuw- 
Amsterdam geweest met 13 dames. We hebben kaarten en 
cadeaudoosjes gemaakt op een originele manier, nl. met een strijkijzer. Je 
werkt met een soort fotopapier en allerlei kleuren bijenwas. De was op het 
warme strijkijzer en beginnen maar. 
Naast Anja was Petra Bloeming er om ons te helpen. Dat was wel nodig, 
want ook hier werd duidelijk: Oefening baart kunst. Petra heeft via internet 
en door veel uit te proberen zich de kunst echt eigen gemaakt. Als 
voorbeelden toonde ze mooie landschappen en meer abstracte 
uitbeeldingen zowel in klein als groot formaat .  
Wat opviel was dat iedereen toch gaat werken met kleuren van eigen 
voorkeur. Het was gezellig en het is ons allemaal gelukt met wat leuks 
naar huis te gaan.  
 
 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Jaarvergadering IJsvereniging 
 
Donderdag 15 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. 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 

LAMPIONNENKEURING  
11 november was de dag, dat er weer heel wat kinderen, de weg naar ‘De 
Miet´ vonden. Het laten zien van je eigengemaakte 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 27 verschillende lampions hebben wij mogen keuren. De meeste 
kinderen zongen uit volle borst het geleerde liedje. Soms hoorden we een 
nieuw liedje maar ook de oude bekende liedjes kwamen voorbij. Ook was 
het leuk om te zien dat de nieuwe bewoners van noordzijde 14, de familie 
Vermeulen mee liep. Dit was voor de kinderen de eerste keer, de liedjes 
vonden ze nog een beetje moeilijk maar ze zongen dapper mee!! Als dank 
voor de mooie zangkunsten en het showen van de lampion, ging ieder 
kind met een leuk cadeautje 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 uitslagen zijn als volgt: 
 

Mooiste lampion: 
1. Thijs Bloeming (een Minion)  
2. Elisa Oving en Elise Radema (allebei een uil)  
3. Esmee Evenhuis (een eenhoorn)  
 

Mooiste liedje:  
1. Anouk Boels (een eigengemaakt Engels liedje.)  
2. Noor, Sterre en Elise Radema (we kijken vanavond geen tv) 
3  Sera Baas (sint maarten) 
 

Leuke uitspraken: 
Esmee Evenhuis: Ojee ik ben alles weer vergeten. (kende geen liedje) 
Anouk Boels:   Oo dat liedje heb ik net even met papa bedacht….. 
Pascal Eggens: Tja ik ben nu helemaal alleen maar Lars gaat wel 

voor de gezelligheid mee. 
Elisa Radema: Ik heb een hele lange nagel kijk maar. 
Thijs Bloeming: mijn lampion heeft een beugel zelf getekend kijk 
   maar. Ik ben 9 maar wordt 10 (er werd gevraagd 

hoe oud hij was.) 
 
FEESTAVOND c.v. MIK 
De feestavond (i.p.v. toneelavond) is een dag verschoven en wordt 
gehouden op zaterdag 28 januari 2017!! Op deze feestavond wordt de 
muziek verzorgd door de partyband De Moeflons. In de volgende Snikke 
volgt er meer informatie over deze avond. 

Bestuur c.v. MIK 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
BINGO-middag, 20 november 2016 
Ook dit jaar, op een stormachtige zondagmiddag, de jaarlijkse BINGO. De 
meeste deelnemers begonnen met het verkennen van de prijzentafel die 
ook dit jaar weer goed gevuld was met allerlei hebbedingen voor jong en 
oud. Daarna konden de kinderen naar de gymzaal waar er weer gebruik 
gemaakt kon worden van het luchtkussen. 
Het was bijzonder te merken dat ook met zoveel belangstellenden (26) het 
zo stil kan zijn dat het enige wat je hoorde het doorkrassen van de cijfers 
was. De jongste deelnemers vielen regelmatig in de prijzen. Dat maakt het 
spelletje ook leuk voor alle leeftijden. De prijzentafel werd al leger en 
leger. 
Na 5 rondes werd er nog 1x  gestreden om de hoofdprijs. Om de fel 
begeerde prijs te kunnen winnen moest de hele BINGO-kaart in één keer 
afgestreept worden. En zo kwam de hoofdprijs, een bakkers-bon van € 
25,00 van Bakker Joost terecht bij Bert Eggens. 
Alle deelnemers bedankt voor jullie komst en de gezellige middag. 
  

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
KERSTVOLLEYBOLTOERNOOI 2016 
 
Op 29-12 is SVO voornemens opnieuw een kerstvolleybaltoernooi te 
organiseren. Afhankelijk van het aantal voorinschrijvingen gaat het 
toernooi wel of niet door. SVO heeft bepaald dat het toernooi doorgang 
vindt bij opgave van minimaal 4 teams van 6 personen. 
 
Geef u op voor 24-12 bij de volgende contactpersonen: 
Noordzijde 1: Edwin Broekkamp.  
Opgave per mail info@terreintechniek.nl 
Noordzijde 2 Adri van Bergen.  
Opgave telefonisch 06 47542851 
Borgerzijtak: Pien Bonga 
Opgave telefonisch 06 30739788 
Zuidzijde 1, Zuidzijde 2 en Achterweg, Torenwijk & Zijtak: Corry Plat.  
Opgave per mail: penningmeester.svo@gmail.com 
 
Ook de opgave van niet-straatgebonden teams is mogelijk! Geef u ook in 
dat geval op bij Corry Plat per mail.  
Bij voldoende deelname start het toernooi op 29-12 om 19.30 uur.  
Indien er onvoldoende opgave is stellen wij betrokkenen daarvan op de 
hoogte. Natuurlijk hopen we dat het toernooi doorgaat en dat we 2016 
sportief kunnen afsluiten! 

Namens SVO, 
Robert Nijboer - secretaris 

 
  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Voedselbank !!!! 
 
Deze donkere dagen voor Kerst, zijn voor de meeste mensen de tijd van 
lichtjes – lekker eten en gezelligheid. Dan is het ook goed om eens te 
denken aan de mensen, voor wie dit niet is weggelegd. Wij als Vrouwen 
van Nu steunen de actie van RTV Drenthe voor de voedselbank. 
 
Iedereen (ook niet-leden) die hier aan wil meewerken, kan iets inleveren 
op dinsdag 13 december van 18.30 -19.30 uur in dorpshuis  “de Miet”. 
 
Aanbevolen producten zijn: 
Pasta, rijst, wasmiddelen, blikgroenten, blikken bami en nasi, blikken 
vlees, aardappelpuree, houdbare zuivel, koffie/thee, koffiemelk, suiker, 
bak/braadolie, wc-papier, luiers, shampoo, deodorant en douchegel. 
 
 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De maand november verliep bestuurlijk relatief rustig voor SVO.  
Op 25 november jl. troffen we onze vrijwilligers weer op de jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Zoals al enige jaren achtereen togen we ook dit jaar 
weer naar de bowlingbaan van de Oringer Marke te Odoorn. Zo’n 25 
vrijwilligers reisden vanaf het dorpshuis af naar Odoorn waar we van een 
natje en een droogje werden voorzien. We hadden vier bowlingbanen ter 
beschikking. De avond werd tegen middernacht besloten. 
De inzameling van oud papier krijgt vanaf januari 2017 een andere 
regelmaat. Waar nu nog eens per maand oud papier ingezameld wordt, 
gaat dat vanaf januari eens per 5 weken gebeuren. Dat betekent ook dat 
de gebruikelijke systematiek van de derde zaterdag in de maand gaat 
verschuiven! Extra reden om de data voortaan goed op te schrijven! Houd 
vooral de agenda van de Snikke in de gaten, want daarin zullen we de 
ophaaldata voortdurend publiceren. Voor 2017 staan de volgende 
inzamelingsdata vast: 21-01, 25-02, 25-03, 29-04, 03-06, 08-07, 12-08, 
16-09, 21-10, 25-11, 30-12. 
 
Op 29-12 zijn we voornemens opnieuw een kerstvolleybaltoernooi te 
organiseren. Opgave vooraf bepaalt of we het toernooi door laten gaan. 
Zie elders in deze Snikke voor meer informatie! 
 
Het bestuur van SVO wenst u prettige feestdagen en een goed begin voor 
2017! 

Robert Nijboer - secretaris 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Wij hebben 12 nieuwe BINGO-getallen voor u getrokken: 
 

14 – 58 – 61 – 3 – 59 – 2 – 22 – 12 – 72 – 23 – 74 – 51 
 
Wordt het al een beetje spannend? Of bent u nog lang niet aan een volle 
kaart toe? Veel succes met het doorstrepen! 
 
  



CARBIDCLUB JUBILEUM 
 
Carbid club Odoornerveen bestaat 30 jaar! 
 
De Carbidclub van Odoornerveen bestaat inmiddels al weer 30 jaar en dat 
gaan we op gepaste wijze vieren! 
Op zaterdag 31 december 2016 ben je van harte uitgenodigd om de 
jubileum editie van het Carbid knallen in Odoornerveen (Zuidzijde 14) bij 
te wonen en te genieten van een gezellige borrel met een hapje. 
Vanaf ongeveer 14.00 start het Carbid knallen en van 15.30 tot ongeveer 
19.30 uur zal de formidabele live band JUSTUZZZ deze jubileum editie 
van een knallende muzikale omlijsting voorzien! 
 
De entree is zoals altijd gratis en wij stellen een financiële bijdrage in de 
melkbus zeer op prijs! 
 
Graag tot ziens aan de Zuidzijde 14 op zaterdag 31 december 2016! 
Alexander, Hans, Harmen, Jeroen, Marco & Roelof 
 
  



 
 

OPBRENGST COLLECTE NSGK 
In Odoornerveen is door 4 personen gecollecteerd voor NSGK. Dit jaar is 
er een bedrag opgehaald van 202,78 euro . Iedereen bedankt voor jullie 
bijdrage en uiteraard de collectanten  bedankt voor het collecteren.  

Met vriendelijke groet, Wendy Röttink 
 
 
 
  



80 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 4 december 1936 
Odoornerveen – Dennengroen als versieringsmateriaal. 
Door de heeren Gebr. Wouda, eigenaren van de plaats bouwland, 
vroegere eigenaar Van Delden te Amersfoort en thans in gebruik bij de 
Gebr. Paas te Schoonoord, zijn twee percelen op dit land voorkomend fijn 
naaldhout verkocht aan een Brabantsche firma, die deze dennetjes thans 
doet vervoeren naar ’s Gravenhage en andere groote steden in Holland. 
Naar we vernemen zullen deze dennen, waarvoor een goede prijs moet 
worden betaald, in hoofdzaak aan de man worden gebracht voor 
Kerstbomen en verder ter gelegenheid van de huwelijksfeesten van het 
prinselijk paar, eventueel als versieringsgroen te verhandelen. Vanwege 
de natte bodemgesteldheid heeft het transport vanaf de percelen onder 
moeilijke omstandigheden plaats en zagen we de auto vanaf het land met 
twee paarden bespannen rijden. 
 
 

  



118 JAAR GELEDEN 
 
De Veldpost – 26 november 1898 
In een vergadering van de markegenooten te Drouwen gem. Borger werd 
dezer dagen in behandeling genomen een punt omtrent de belooning van 
den schaapherder (scheper) die al de heideschapen dagelijks in het 
heideveld hoedt en bewaakt, en welke behandeling, op zichzelf maar 
plaatselijk een eigenaardig licht werpt op de dorpstoestanden en de 
schapenhouderij. Te Drouwen werd nl. sedert vele jaren de scheper 
beloond met 1½ L. rogge en 1½ L. aardappelen per schaap per jaar 
benevens f 60 in eens en bovendien vrije woning, eenig landgebruik en 
andere emolumenten, bestaande in landbouwwerk, te verrichten door de 
schapenhouders. 
Nu was het loon door vermindering van het aantal schapen dermate 
geslonken, dat de scheper om loonsverhooging per schaap of om 
verhooging in eens en per jaar aanvrage had gedaan. Op dit verzoek werd 
besloten de rogge en aardappelhoeveelheid van 1½ op 2 L. te brengen en 
van elk schaap bovendien 6 cents te betalen, waardoor het loon “aan 
geld” vroeger f 60, nu ongeveer f 40 zou worden. 
Deze nieuwe overeenkomst in met wederzijdsch goedvinden aangegaan. 
Te Drouwen waren vroeger tot 1300 heideschapen. In bovengenoemde 
vergadering werd besloten al de schapen die er nu zijn, te tellen en men 
vond in de kooien van al de schapenhouders tezamen nu slechts 675. 
Hieruit blijkt dat de schapenhouderij dus zeer afneemt. 
De Drentsche Schapenhouderij is sinds jaren door landhuishoudkundigen 
veroordeeld. 
De Drentsche landbouwer hield echter aan de heideschapen vast. Zij 
konden niet gemist worden – zoo werd er beweerd – omdat daardoor de 
uitnemende schapenmest werd verkregen, waardoor de korenbouwerij in 
stand kon worden gehouden. Vele akkers bouwland op de esschen waren 
hierbij echter bij stalbemesting in een toestand geraakt, waarbij er letterlijk 
niets meer op groeien wilde. Dat dit van de schapenmest kwam, zullen we 
niet gelooven, maar als zeker wordt aangenomen, dat die perceelen, door 
kalk- en kunstmestgebruik weer in goeden toestand zijn gebracht. 
Er zijn te Drouwen landbouwers, die in dat en het vorige jaar de 
heideschapen geheel hebben weggedaan, anderen hebben hun aantal 
verminderd. 
 
  



LICHTJESAVOND 
 
Lichtjesavond en herdenkingsboom bij de Aula te Odoorn   
 
Tijdens de korte, donkere dagen van het jaar is het voor nabestaanden 
lastig om de laatste rustplaats van een overleden dierbare te bezoeken. 
Maar juist in deze maanden hebben nabestaanden vaak behoefte om 
troost te zoeken en hun dierbaren te herinneren. 
 
Op zondag 18 december van 18.00 uur tot 19.30 uur organiseert 
Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken weer een Lichtjesavond om 
dierbaren te herdenken. U bent van harte uitgenodigd bij de Aula aan de 
Schaapstreek 2 te Odoorn.  
De route vanaf de Aula naar de begraafplaats en de begraafplaats zelf zal 
sfeervol worden verlicht met vuurkorven, lichtjes en kaarsen. 
Nabestaanden krijgen per groep een fakkel mee en kunnen een lichtje 
branden op het kerkhof. In de Aula van de uitvaartvereniging wordt U een 
kopje koffie of chocolademelk aangeboden. Marchinus Elting leest hier 
enkele gedichten uit eigen werk voor. 
 
Ook kan een geschreven herinnering worden opgehangen in de 
herdenkingsboom bij de Aula. Op 17 december wordt de 
herdenkingsboom geplaatst. De herdenkingsboom blijft staan tot 6 januari. 
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