
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  2 januari 2019     
 
Nog een paar weken en ook december is weer voorbij. Zelfs Sinterklaas is al 
geweest. “Dat is een feest voor kinderen” vond een van mijn familieleden toen 
ik haar sprak. Ik was het daar niet mee eens. Ik herinner me nog het plezier 
dat we hadden met het uitpakken en het voorlezen van gedichten.   
De laatste jaren gaat het sinterklaasfeest bijna ongemerkt aan me voorbij. 
Tot er gisteravond hard op mijn deur werd geklopt. Wie zou dat zijn?  
Geen Sinterklaas natuurlijk. Toen ik de deur open deed was er dan ook niets 
te zien. Een grapjas die zo maar even op de deur klopte? Terwijl ik de deur 
weer op slot deed en me omdraaide zag ik een pakket in de gang liggen. 
Een pakket met mijn naam erop. Ik dacht eerst nog dat het van de buren 
kwam, maar dat leek me sterk. 
Het grote vel papier dat dubbel gevouwen op de doos was geplakt bleek een 
lang gedicht te bevatten. Toch eerst even kijken wat er in de doos zou zitten. 
Een of andere spuitbus. 
Ik was benieuwd wat er in het gedicht zou staan. Het bleek dat ik deze 
morgen met een van de Pieten in gesprek was geweest. Ik had hem alleen 
niet herkend als Piet, wat geen wonder is met de Pieten van tegenwoordig die 
al of niet ‘gekleurd’ zijn. Natuurlijk hadden we het over het weer gehad. Tot 
mijn ongenoegen had het ’s nachts gevroren en wel zo dat er een flinke laag 
ijs op mijn autoruiten zat. Geen probleem, dacht ik nog, ik heb toch een 
spuitbus met ruitontdooier staan. Die stond er ook; hij was alleen bijna leeg. 
Met moeite kreeg ik aan alle kanten toch voldoende zicht.  
Dat was voor Piet genoeg om voor mij (zijn tante) een spuitbus ruitontdooier 
in te pakken en er onder meer de volgende regels bij te schrijven: 
  De bolide van tante zat helemaal onder het ijs. 
  Ze moest gaan krabben, ze leek wel niet goed wijs. 
  Een spuitflacon met ontdooispul zou toch veel gemakkelijker zijn geweest. 
  Maar jah, dat was op, het was eventjes geen feest. 
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Zo zie je maar dat er toch nog mooie verrassingen in de wereld zijn. 
En laat die ruitontdooier nou tot - 40° werken! Het is dat ik niet zo van de kou 
houd, anders zou ik zeggen: Laat maar komen die winter! 
De typeredactie van jullie en onze dorpskrant “de Snikke” wenst ieder  
 

Prettige Feestdagen 
en een voorspoedig 2019! 

 
  



AGENDA 
 
10 dec – Biljarten 
14 dec – Laatste dag inschrijving breedband internet  
15 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 dec – Vrouwen van Nu 
19 dec – Klaverjassen 
20 dec – Jaarvergadering IJsvereniging Odoornerveen 
24 dec – Biljarten 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
31 dec – Oud jaar 
  1 jan – Nieuw jaar 
  2 jan – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  2 jan – Klaverjassen 
  7 jan – Biljarten 
15 jan – Vrouwen van Nu 
16 jan – Klaverjassen 
21 jan – Biljarten 
30 jan – Klaverjassen 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Hierbij de tussenstand voor december: 
 

1 t/m 6 jaar: 
Elisa Oving  30 pnt. 
Joost Bos  30 pnt. 
Sophie Bos  30 pnt. 
Jesper Röttink  30 pnt. 
Elise Radema  20 pnt 
Noa Eggens  10 pnt. 
Moa Compeer  10 pnt. 
 

7 t/m 12 jaar: 
Noor Radema  20 pnt 
Demi Eggens  10 pnt 
Sterre Radema 10 pnt 
 
 
 
 

 

  



SVO-SPORT 
 
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijke gymzaal, Zuidzijde 16-C 
Pilates   iedere maandag  20.00 - 21.00 uur 
Yoga   iedere dinsdag   19.30 - 21.00 uur 
Total Body  iedere woensdag  20.00 - 21.00 uur 
Volleybal  iedere donderdag  19.30 - 21.00 uur 
Zaalvoetbal  iedere vrijdag   19.30 - 20.30 uur 
 

Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij 
SVO via sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com. 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Incontinentie bij vrouwen 
 
Op 18 september hadden de Vrouwen van Nu een avond die verzorgd werd 
door mevrouw J.A. Knipscheer. Zij is huisarts in Klazienaveen en heeft ons 
deze avond inzicht gegeven over de incontinentie bij vrouwen.  
Er worden verschillende soorten incontinentie van elkaar onderscheiden: 
Stressincontinentie komt veel voor bij vrouwen. Na een bevalling kan het 
voorkomen dat de bekkenbodemspieren minder goed functioneren. Hierdoor 
kan er zonder aandrang te voelen om te plassen toch urineverlies 
plaatsvinden. Dit gebeurt voornamelijk als er druk (stress) op de blaas komt te 
staan, zoals bij niezen, hoesten of springen het geval is. Bij urge-
incontinentie heeft men wel de aandrang om te plassen, maar is niet in staat 
om de urine op te houden. Deze vorm van incontinentie kan komen door een 
blaasontsteking of het verminderen van functioneren van de bekkenspieren. 
Het niet goed functioneren van de blaas, de bekkenbodem, de kringspier, de 
sluitspier en de zenuwen die moeten doorgeven aan de hersenen als de 
blaas vol zit zijn oorzaken van incontinentie.  
Voor vrouwen met lichte stressincontinentie of aandrang-incontinentie is 
bekkenfysiotherapie vaak de beste oplossing. Ook medicijnen kunnen helpen 
de urine-incontinentie te verminderen. Voor vrouwen met aandrang-
incontinentie bij wie medicijnen en bekkentherapie onvoldoende helpen, kan 
botuline-toxine of neurostimulatie (PTNS) uitkomst bieden. Heeft u matige tot 
ernstige stress-incontinentie, dan is een operatieve ingreep vaak effectiever 
dan bekkenfysiotherapie. 
Het is van belang dat er zeker 2 liter vocht per dag wordt gedronken. Ook is 
het goed om cranberrie capsules in te nemen die het vocht in de blaas 
verzuren waardoor er minder snel een blaasontsteking kan ontstaan.  
Het was een leerzame avond die ons inzicht heeft gegeven in de 
problematiek van incontinentie bij vrouwen.  

Marijke Uitbeijerse 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
In de afgelopen weken heeft het bestuur de volgende activiteiten ondernomen 
 

Overleg gemeente 
Er is overleg geweest met wethouder Freek Buitelaar. Dit heeft o.a. 
geresulteerd in: 
- een toezegging dat er een andere kleur licht komt in de straatverlichting ter 
hoogte van de drie bruggen, ter oriëntatie voor het verkeer. 
- tevens is de prioriteitstelling van het wegonderhoud aangepast: het 
renoveren van de Borgerzijtak staat nu hoger op de lijst dan het renoveren 
van de Achterweg. 
- van de gewenste belijning van de Zuidzijde zal opnieuw worden bekeken 
hoe dat in het grotere plan voor verkeer en vervoer kan worden ingepast. Het 
gemeentebestuur heeft nieuw beleid ontwikkeld voor het omgaan met de vele 
dorpskernen in haar gemeente; als gevolg waarvan Odoornerveen meer 
mogelijkheden zal krijgen om zelf zaken aan te dragen en gefinancierd te 
krijgen. 
 

Wijkagent 
We hebben een nieuwe wijkagent, Ben Uneken. In de afgelopen maand 
hebben het bestuur en de wijkagent wederzijds kennis gemaakt. 
 

ALV 
Het bestuur is bezig met het herzien van de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging. De huidige statuten zijn verouderd en geven 
niet meer de juiste gang van zaken weer. Ook het huishoudelijk reglement 
moet worden herzien, omdat er zaken in stonden die tegenstrijdig zijn met de 
Statuten. In voorbereiding op de eerstvolgende ALV, zullen de voorgestelde 
wijzigingen in de Snikke worden gepubliceerd, zodat iedereen de kans heeft 
er goed naar te kijken voordat op de ALV er over gestemd moet worden. 
Reserveer vast in uw agenda: donderdag 7 maart 2019: ALV van Plaatselijk 
Belang. 
 

DAR 
Er is overleg geweest tussen alle dorpsverenigingen en SVO, over de wijze 
waarop de DAR vorm gegeven gaat worden. Tot nu toe werd dit door 
Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen gebruikt om alle verenigingen 
inspraak te geven in hoe het dorpshuis vorm gegeven moest worden. Omdat 
dit langzamerhand niet meer zinvol is (SVO heeft de zaken immers aardig 
geregeld inmiddels) is het voorstel naar alle verenigingen om een 
dorpsadviesraad in te stellen, die 1 of 2 keer per jaar bij elkaar komt om 
informatie uit te wisselen en actuele dorpsthema’s te bespreken. Zodra alle 
verenigingen hebben overlegd, gaan we de oude DAR omzetten naar de 
nieuwe vorm. Plaatselijk Belang zal dan, zodra zinvol, de DAR bij elkaar 
roepen.  



 

Buurtpreventie 
Plaatselijk Belang heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor het 
plaatsen van bordjes “Pas op: WhatsApp buurtpreventie” op alle invalswegen 
naar Odoornerveen. Over het gebruik van de Buurtpreventie-app: 
- Een weggelopen hond? Poes aan komen lopen? Niet voor de app.! 
- Losgebroken koeien op de weg? Busje met Oost- Europese kentekenplaten 
komt 4x langzaam voorbij rijden? Dat mag wel op de app! 
 

Breedband internet! 
Belangrijk: Voor iedereen die graag snel internet wil: je moet je vóór 15 
december hebben ingeschreven en een keuze hebben gemaakt voor één 
van de drie providers. We moeten die 920 inschrijvingen halen, anders gaat 
het hele verhaal niet door. Schrijf je dus snel in! 

Eisso Kronenberg 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de afgelopen twee maanden kwam het bestuur van SVO enige malen 
bijeen. Onder andere hadden wij een bijeenkomst met de Deelnemers Advies 
Raad (kortweg: DAR) en spraken, in aanwezigheid van Plaatselijk Belang, 
over de mogelijkheid om op een andere manier dan via de DAR de dorpse 
aangelegenheden periodiek te bespreken als verenigingsbesturen. Plaatselijk 
Belang beraadt zich hier verder op.   
In de afgelopen tijd deden zich ook wat storingen voor in het 
verenigingsgebouw. Zo moesten de Vrouwen van Nu het zonder geluid 
stellen bij via de beamer geprojecteerd materiaal en zo hadden we storing in 
de douches, waardoor de warmwatervoorziening telkens uitviel. Inmiddels is 
gelukkig het probleem van de beamer opgelost en zijn we ook hard bezig het 
probleem van de douches blijvend te verhelpen. Wij excuseren ons voor het 
veroorzaakte ongemak! 
Van de organisatie van de Drentse Wandelvierdaagse ontvingen wij al in 
november het bericht dat de organisatie in mei 2019 (om exact te zijn op 29 
en 30 mei) weer graag gebruik maakt van ons dorp als stempelpost. Te zijner 
tijd zullen we daar weer over in contact treden met de besturen van de 
plaatselijke verenigingen.  
Eind november boden wij onze vrijwilligers, zoals gebruikelijk, weer een 
jaarlijks uitje aan naar de bowlingbanen van De Oringer Marke in Odoorn. 
Weliswaar was de opkomst met 18 mensen iets lager dan voorgaande jaren, 
toch was het een geslaagde avond! Over vrijwilligers gesproken: we hebben 
nog steeds extra mensen nodig, voor allerhande werkzaamheden, in en om 
het verenigingsgebouw. Al 8 mensen gingen u voor in onze wervingsactie die 
via de Snikke al een aantal maanden loopt. Om ook voor de toekomst een 
goed functionerend verenigingsgebouw te kunnen blijven houden zoeken we 
in ieder geval nog 7 andere mensen. Wie zoeken we? 
Iedereen vanaf een jaar of 16 die bereid en in staat is af en toe een klus te 
verrichten voor het verenigingsgebouw. Dat kan in de vorm van meewerken 
aan de tweejaarlijkse klussendagen, dat kan door BINGO-kaarten voor De 
Snikke te verkopen, dat kan door De Snikke in elkaar te zetten en rond te 
brengen, dat kan door het twee- tot driemaal per jaar ophalen van oud papier, 
dat kan door een bardienst te draaien tijdens een plaatselijke activiteit, enz.  
Wilt u helpen? Hebt u belangstelling? Neem contact op met voorzitter 
Alexander Evenhuis op telefoonnummer 06 20971533.  



PLAATSELIJK BELANG - SVO 
 

JEUGD ACTIVITEIT ??? 
 
Dit bericht is speciaal voor alle jeugdigen tussen 12 en 18 jaar in 
Odoornerveen. Vroeger was er in ons dorp een jeugdsoos, die regelmatig iets 
organiseerde voor jongens en meisjes van de middelbare school leeftijd. En 
daar was ook geld voor. Maar die jeugdsoos is langzaam opgehouden te 
bestaan, terwijl het geld er nog steeds is. Best een flink bedrag, ruim 800 
euro! 
 
Wij vragen nu aan alle jeugdigen van ons dorp om met ideeën te komen voor 
een leuke, gezellige, spannende activiteit. Dan kijken wij of en hoe we dat, 
samen met jullie, voor elkaar kunnen krijgen. 
 
Iedereen die een goed idee heeft, of gewoon een idee, waarvan je helemaal 
niet weet of het wel leuk of haalbaar is, kan dit tot de laatste dag van januari 
2019, inleveren bij Alexander Evenhuis, Noordzijde 7-D, of per e-mail aan 
aevenhuis@live.nl Daarna kijken we of we iets voor jullie kunnen gaan 
organiseren.  

Eisso Kronenberg 

 
 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Jaarvergadering IJsvereniging 
 

Donderdag 20 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 bespreken 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 vorig jaar 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 
 

Voor het keuren van de lampionnen ging de deur van "De Miet" dit jaar voor 
de verandering op 10 november open van 17.30 tot 18.30 uur. Dat kwam 
natuurlijk, omdat 11 november dit jaar op een zondag viel en dan mogen de 
kinderen altijd een dagje eerder lampionnetje lopen. 
Zo kwamen er wel 26 kinderen langs die hun prachtige lampionnen met 
kabouters, minions, schaapjes, krokodillen, uilen, herfstblaadjes, een vos, 
tractor, draak, vlinders, rupsje nooitgenoeg, slang, poes, Halloween, kikker 
lieten zien. We hebben ze allemaal bewonderd. Wat waren ze mooi en wat 
was het lastig om er een keuze uit te maken. Daarom was het maar goed dat 
we hulp hadden van Manon Koolhof. 
Het zingen van de liedjes ging de kinderen goed af, we vonden het ook leuk 
om een nieuw Drents Sint Maarten liedje te horen. 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 zelf te beschilderen spaarpot en een lekker snoepje 
weer verder langs de deuren. Toen was het de lastige taak voor de jury de 
uitslag te bepalen. Na wat wikken en wegen is het gelukt nl: 
 

Mooiste lampion: 
1.  Ella Bloeming (een schaap) 
2.  Elise Radema (een vos) 
3.  Elisa Oving (een kikker) 
 

Mooiste liedje: 
1.  Chantal Kamps (met een Drents 
liedje van Bert Hadders) 
2.  Jesper Röttink (kijk mijn lichtje) 
3.  Yoerie Vos (Sint Maarten) 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand zijn er geen volle BINGO-kaarten ingeleverd. Houd 
uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog steeds kans op de eerste prijs! 
De prijzen worden per maand verdeeld aan de hand van de volgorde van de 
getrokken getallen en dus niet verdeeld door middel van volgorde van 
binnenkomst. De volgende getallen zijn getrokken: 
 

– 7 – 40 – 49 – 57 – 65 – 31 –  
– 41 – 64 – 52 – 10 – 63 – 39 – 

 

Wanneer alle getallen van uw BINGO-kaart zijn weggestreept dan kunt u uw 
volle BINGO-kaart inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Graag uw 
BINGO-kaart duidelijk voorzien van naam en adres. 
  



SNELINTERNET ODOORNERVEEN 
 

Inschrijven voor glasvezel in 
Odoornerveen kan nog tot 15 december !! 
 
Breedband Borger-Odoorn is sinds begin november bezig om inwoners uit het 
buitengebied enthousiast te maken voor snel internet via de glasvezel. Met de 
komst van een glasvezelnetwerk kan straks iedereen in Odoornerveen 
profiteren van de vele mogelijkheden die het internet te bieden heeft. Dus 
supersnel internetten, bellen en interactieve televisie in hoge kwaliteit. Er 
wordt positief gereageerd op het initiatief en de informatieavonden op 
verschillende plekken in de regio zijn zeer goed bezocht.  
 
Inschrijven kan tot 15 december! 
Belangstellenden kunnen zich nog inschrijven tot 15 december. Daarna 
maakt Breedband Borger-Odoorn de balans op. De coöperatie moet 920 
contracten afsluiten voordat de aanleg van glasvezel kan beginnen. Er zijn al 
flink wat inschrijfformulieren opgestuurd en het is de verwachting dat de 
meeste aanmeldingen komende week binnen zullen komen. Midden 2016 
hadden 128 adressen in Odoornerveen aangegeven interesse te hebben, 
ruim 40 hebben zich nu ingeschreven.  Wacht niet langer, schrijf u nu in, dat 
bespaart de dorpsambassadeurs veel extra werk! 
 

Hulp nodig bij inschrijven? 
Vindt u het lastig om zich in te schrijven of om de juiste provider te kiezen? 
Speciaal voor u worden er op zaterdagochtend 8 december tussen 10:00 en 
12:00 uur en maandagavond 10 december tussen 19:00 en 21:00 uur 
inschrijfavonden georganiseerd in dorpshuis “De Miet”.  Ook voor andere 
vragen over het project kunt u ons hier raadplegen. Of kijkt u op de website 
www.breedbandborger-odoorn.nl onder Glasvezelproject/Veelgestelde 
vragen. 
 

Het is nu of nooit, bij minder dan 920 contracten in de buitengebieden van de 
gemeente Borger-Odoorn wordt er geen glasvezelnetwerk aangelegd. Schrijf 
u dus in! En hou de website en facebookpagina van Breedband Borger-
Odoorn goed in de gaten. 
 

Bent u verhinderd op bovenvermelde dagen, neem dan contact op met: Erwin 
Baas op 06-27441827 of Sjaak Janson; 06-51155602. 
 

Inschrijven voor glasvezel in 
Odoornerveen kan nog tot 15 december !! 


