
 

 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 

DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  3 januari 2018     
 

Nog even en Sinterklaas komt weer in Odoornerveen. Meestal heeft hij een 
paar Pieten bij zich om de pakjes te dragen en om de pepernoten en andere 
snoeperij te strooien. 
Een mooie traditie al is er door de jaren heen wel het een en ander aan 
veranderd. Wordt er tegenwoordig voor het paard nog wel een wortel in de 
schoen gelegd, of een plukje hooi en een emmertje met water? 
Sint gaat natuurlijk ook met zijn tijd mee, met slecht weer komt hij met de 
auto. Het duurt vast niet meer zo lang of de cadeautjes worden per drone 
bezorgd en komt Sinterklaas er nauwelijks nog aan te pas!  
Over twintig jaar zeggen de kinderen van nu: “Vroeger hè, toen kwam Sint 
nog op een schimmel langs, en hij had Pieten bij zich – Zwarte Pieten!” 
Tradities en verhalen zijn dan herinneringen geworden. 
Op een van mijn (vroegere) 6 decembermorgens stond er een prachtig 
cadeau voor mij en mijn zusjes klaar: een tafeltje en drie kleine stoeltjes in de 
kleuren lichtblauw en crème geverfd. Hoe wist Sint dat wij met zijn drieën 
waren? Helderziende was hij niet, want later kwam er nog een vierde zusje 
bij, maar toen waren wij  het meubilair al lang ontgroeid. 
Het moet nog in de oorlog zijn geweest toen Sint mij met een houten trein 
verraste. Als je aan een touwtje trok dan ging het fluitje dat het overigens niet 
lang heeft volgehouden. De trein heb ik nog altijd. Het meest bijzondere aan 
de trein was – maar dat begreep ik pas later – dat de trein helemaal oranje 
was! 
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AGENDA 

 
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK) 
  6 dec – Klaverjassen 
11 dec – Biljarten 
12 dec – Kerstavond (Vrouwen van Nu) 
14 dec – Jaarvergadering IJsvereniging Odoornerveen 
20 dec – Klaverjassen 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
30 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
31 dec – Oudjaar 
  1 jan – Nieuwjaar 
  3 jan – Klaverjassen 
  8 jan – Biljarten 
17 jan – Klaverjassen 
22 jan – Biljarten 
26 jan – Toneelavond (c.v. MIK) 
31 jan – Klaverjassen 
  3 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstanden na de derde kleurplaat zijn als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar:    7 t/m 12 jaar: 
Sophie Bos  30 pnt  Demi Eggens  30 pnt 
Jesper Röttink  30 pnt  Maya de Waard 10 pnt 
Noa Eggens  30 pnt  Nienke Eggens 10 pnt 
Elisa Oving  20 pnt  Marlijn Eggens  10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de afgelopen periode kwam het bestuur van SVO niet bijeen. Wij hebben 
van bestuurszijde dan ook geen andere wetenswaardigheden te melden dan 
dat wij op 8 december aanstaande met onze vrijwilligers gaan bowlen in de 
Oringermarke in Odoorn. We gaan ervan uit dat het weer een gezellige 
bijeenkomst wordt! 
Het bestuur van SVO wenst iedereen prettige feestdagen! 

Namens SVO, 
Robert Nijboer, secretaris 

 

  



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

 

– 14 – 35 – 70 – 29 – 3 – 31 – 40 – 23 – 28 – 34 – 32 – 68 – 
 
Wordt het al een beetje spannend? Of bent u nog lang niet aan een volle 
kaart toe? Veel succes met het doorstrepen! 
 
 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

“De wijkagent” 
Verzorgd door Tom Ritsema 
 

 
Tom Ritsema is wijkagent in de gemeentes Exloo, Odoorn, Odoornerveen, 
Valthe en Klijndijk. Hij vertelt ons deze avond over de werkwijze van deze tak 
van de politie. Hij vertelt dat hij in Middelstum is geboren en daarna met het 
gezin, zijn vader was agent en werd in Smilde gestationeerd, naar Smilde 
verhuisde. Thans woont hij in Assen. Hij is wel blij dat hij niet in zijn 
werkgebied woont, daar er dan al snel belangenverstrengeling zou kunnen 
zijn. Vroeger was de politie verdeeld in twee onderdelen, de rijkspolitie en de 
gemeentepolitie. Na 2012  is nu het overkoepelend orgaan de Nationale 
Politie. Het hoofd is de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand 
Gruppenhaus en Korpschef Erik Akerboom. Ook de uniformen zijn de 
afgelopen jaren veranderd. Hij had zijn  huidige uniform aan en legde ons na 
afloop uit wat er allemaal aan zijn riem zat. Van een pistool tot pepperspray. 
Zij willen overgaan op een stroomstootwapen. Met een spreadsheet liet hij 
ons zien wat de politie doet, t.w. Criminaliteit voorkomen en bestrijden – 
Openbare orde bewaren – Strafbare feiten opsporen en hulpverlening. De 
wijkagent is in beginsel gewoon politieagent, maar is tevens het gezicht en 
aanspreekpunt voor de wijk. Hij kent de wijk en moet goed kunnen netwerken 
en informatie aangeleverd krijgen van bijvoorbeeld de inwoners.  Er kwam 
een vraag van Aaltje : laatst was de stroom uitgevallen en dan zitten de 
inbrekers ook niet stil. Wordt er dan extra gesurveilleerd? Dat is volgens Tom 
inderdaad het geval. Zij krijgen via de meldkamer in Drachten de melding 
waar dit het geval is en zullen dan extra alert zijn. Burgerparticipatie is ook 
van groot belang, nl. het opmerken van verdacht of afwijkend gedrag, 
rechercheurs in eigen buurt en horen en zien melden. Ook het nut van 
whatsapp groepen is van belang. In Odoornerveen is zo’n app al van 
toepassing. Ook Burgernet.nl dat iedereen op zijn telefoon kan zetten is 
belangrijk. De politie is bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844, of via een 
contactformulier een email zenden aan de wijkagent. Dat emailadres is te 
vinden in het weekblad “week in week uit”. 112 Is alleen voor noodgevallen. 
Hij liet ons de cijfers van Odoornerveen zien, nl. 3 inbraken, 7x verdachte 
situaties, 2 x ruzie/twist, o x mishandeling, vernieling, overlast, jeugd, 
verkeersomgeval met letsel of dodelijke afloop. Daarna was er tijd om vragen 
te stellen. De dames hadden de nodige vragen, bv. Wat te doen bij een 
aanrijding met een ree, of waarom de straffen zo laag zijn.  
Het was een zeer geslaagde avond en wij zijn weer wat wijzer geworden hoe 
de werkwijze van de politie c.q. wijkagent is. Zeker geen bromsnor die met 
zijn fiets door de wijk rijdt, maar zeer veel verschillende zaken die een 



wijkagent kan en zal oplossen. Tom wordt bedankt voor deze interessante 
avond. 

Marijke Uitbeijerse 
 
De volgende clubavond is op 12 december. Wij vieren dan onze kerst-
avond, die wordt verzorgd door de dames van 3D. Aanvang 19.45 uur 
 
  



117 JAAR GELEDEN 
 
Artikel uit “De Veldpost van 29 December 1900 
De Veldpost verscheen twee keer per week op woensdag en zaterdag. 
 
Nog slechts weinige jaren geleden werd de woeste dalgrond in het 
uitgestrekte Odoornerveen voor een appel en een ei verkocht; thans wordt 
per H.A. van f 300 tot f 500 besteed. De groote hoeveelheid bolster die men 
er aantreft, maakt den dalgrond in deze buurt voor ontginning bij uitstek 
geschikt. Door sommige eigenaren wordt dit jaar dan ook van 7 tot 10 H.A. 
nieuw land “aangemaakt”. Werd vroeger algemeen noodig geoordeeld, als 
eerste mest compost te nemen, nu wordt bijna uitsluitend kunstmest 
gebezigd. Het nieuwe land wordt in hoofdzaak met fabrieksaardappelen 
bepoot. De soorten waarvan waarschijnlijk het meest zal worden uitgezet, 
zijn: Eigenheimers, Richters en Magnumbonums, respectievelijk met een 
opbrengst dit jaar van gemiddeld 400, 300 en 300 H.L. per H.A. Beide laatste 
soorten werden ook voor consumptie ter verzending naar Engeland 
opgekocht. 
 
 
 

117 JAAR GELEDEN 
 
Artikel uit “De Veldpost van 29 December 1900 
De Veldpost verscheen twee keer per week op woensdag en zaterdag. 
 
Door vele veehouders te Odoorn kan men thans, ten opzichte van de 
inrichting hunner stallen, den nood tot een deugd zien maken. Was tot nu toe 
vrij algemeen de vuile potstal in gebruik, geringe stroovoorraad noopt velen 
de koeien te gaan “greppelen”. Waar men, gelijk hier, slechts aan het oude 
gewoon was, valt het groote verschil in zindelijkheid te meer op.  
 
 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Jaarvergadering IJsvereniging – 14 december 2017 
 
Donderdag 14 december as. 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 leveren voor het komende seizoen.  

 
Omdat de IJsvereniging afhankelijk is van het 
winterweer en veelal pas op het laatste 
moment kan beslissen of een evenement 
doorgang kan vinden, hebben we besloten 
een facebookpagina op te richten. Hiermee 

kunnen we iedereen op de hoogte brengen en houden van de actuele 
ontwikkelingen, dus: Like ons op facebook: IJsvereniging Odoornerveen  !!!!!!   
 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Lampionnenkeuring – 11 november 2017 
 
Op 11 november gingen de deuren van dorpshuis “De Miet” open van 17.30 
tot 18.30 uur. En dat hebben we geweten. 
31 Kinderen kwamen langs om hun lampionnen en liedjes te laten keuren. 
Paddenstoelen, Pokémons, sneeuwpoppen, draakjes, uilen, herfstblaadjes, 
pompoenen, prinsessen, spinnen, cactussen, spinnenwebben en Japanse we 
hebben ze allemaal mogen bewonderen. Wat waren ze mooi en wat was het 
lastig om er een keuze uit te maken. Gelukkig hadden we hulp van Annie 
Exterkate. Zij had dit jaar de zomergroet gewonnen en mocht daarom ons 
extra jurylid zijn. 
Het zingen van de liedjes ging de kinderen dit jaar goed af. We hebben zelfs 
een rap gehoord die ons blij verraste. En ook de jongste lopers die het soms 
erg spannend vonden om voor een jury te gaan zingen deden geweldig hun 
best. 
Als dank voor de mooie zangkunsten en het showen van de lampions, gingen 
alle kinderen met een leuk spelletje en een lekker snoepje weer verder langs 
de deuren. Toen was het de lastige taak voor de jury de uitslag te bepalen. 
Toch is het gelukt nl: 
 
Mooiste lampion: 

1. Lynn de Waard (een spin) 
2. Marlijn Eggens  (een sneeuwpop) 
3. Sera Baas  (een pompoen) 

 
Mooiste liedje: 

1. Ella Bloeming  (met een rap) 
2. Elisa Oving  (lief uiltje ging lampje lopen) 
3. Vincent Willemsen (11 november en daarna kwam verrassend 12 

november) 
Thijs Zuidland 
Eveline Zuidland 
Sarah uit Schoonoord 
Maya de Waard 
Lynn de Waard 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Autopuzzeltocht - 12 november 2017 
 
Op zondagmiddag 12 november verzamelden 8 families zich voor de 
autopuzzeltocht bij De Miet. Het was een regenachtige dag maar voor een 
autotocht prima weer. In De Miet werd eerst genoten van een kop koffie of 
thee. Nadat deze op was werd er kort uitleg gegeven over de bedoeling van 
deze nieuwe activiteit van c.v. Mik. Iedereen kreeg een envelop met 10 foto’s, 
deze foto’s moesten in de goede volgorde gelegd worden. Het was namelijk 
de bedoeling dat er zo’n kort mogelijke route gereden werd. De route ging 
door de gemeente Borger- Odoorn. Iedereen legde de route op een andere 
manier af. Het was de bedoeling dat je op de plekken waar de foto gemaakt 
was een selfie ging maken met alle personen die in de auto zaten. Deze werd 
verstuurd naar een 06- nummer. Als dit gedaan was kreeg je een vraag en 
deze moest je beantwoorden. De vragen waren heel verschillend. De ene 
keer een doe opdracht de andere keer een vraag die opgezocht kon worden 
of die je moest weten. Iedereen vertrok op een andere tijd. Voor vertrek werd 
de kilometerstand opgeschreven en deze werd bij binnenkomst weer 
opgeschreven. Je kreeg punten voor de kortste route en punten voor de 
vragen. Ook moest je binnen 2,5 uur terug zijn, zo niet kreeg je strafpunten. 
Op één auto na was iedereen binnen de tijd terug. Binnen 1 uur en 25 
minuten was de eerst auto weer terug. Dit was de familie Van Hoeven. Fam. 
Vrielink en fam. Evenhuis hadden de kortste route gereden, 50 km. Dan nu de 
uitslag: 
1ste  Fam Evenhuis en Sera  21,5 pnt 
2de  Bert, Pien, Raymond en Jesper 20,5 pnt 
3de  Fam Vrielink    19,5 pnt 
4de  Onno, Meike en Moa   15 pnt 
5de  Fam Eggens    14 pnt 
6de  Fam. Garvelink   13,5 pnt 
7de Fam Brauckman   13 pnt 
8ste Fam van Hoeven   3,5 pnt 
 
Het was een zeer geslaagde middag en we kregen positieve reacties van de 
deelnemers. Dus bij dezen zegt het voort zodat we een andere keer nog meer 
mensen hebben die hieraan meedoen. 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



 
OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 

 
In oktober is er door verschillende collectanten weer langs de  deuren gegaan 
om een bijdrage te vragen voor de brandwondenstichting. 
Er is in Odoornerveen € 269,61 opgehaald. Namens de stichting wordt  
iedereen  bedankt voor de gift en natuurlijk een pluim voor de collectanten. 
Ik zoek voor 2018 nog iemand die de helft van de Zuidzijde voor zijn/haar 
rekening wil nemen om te collecteren. We lopen met 6 personen waardoor 
het voor ieder een te behappen stukje straat is waar gelopen moet worden. 
Wie wil de opengevallen plek invullen ???? Graag een reactie naar Liesbeth 
Holman 06-16090387. 

Vriendelijke groet, Liesbeth Holman 

 
 
 
 
 
 

 
OPBRENGST COLLECTE NSGK 

 
In Odoornerveen is door 4 personen gecollecteerd voor NSGK. Ook heeft er 
een persoon in Schoonoord gelopen. Dit jaar is er een bedrag opgehaald van 
276,68 euro . Iedereen bedankt voor jullie bijdrage en uiteraard de 
collectanten  bedankt voor het collecteren. 
 

Met vriendelijke groet, Wendy Röttink 

 
  



 


