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- KAN INGELEVERD WORDEN

Kouil
Deeengenietervan,eenanderzouwillendathetwarmwaterregende.
Datlaatstehoeftvanmijookniet,maareenaantalgradenrninderonder
nul en véei minder wind zou mi1 toch beter bevallen'

Soms denk ik dat de kou zelfs mijn hersens aantast'

Éán stuf<je voor "Van de Redactie" kwam maar niet op papter' maar nu

Ëegint het qua tijd toch aardig kor-t dag te worden' Nog een paar uur en

dai zat er toch een stukje klaar moeten liggen'

Zoals je etders in Oe Snikfe kunt ïezen is Cit t'1et 300ste nurnmer dat bij

alle inwoners in de bus valt'

Nee, een groots feeit, zoals we tien jaar geleden vierden, zit er deze keer

nietin.Weljammereigenlijk,wantdiesupergezelligebrunchwaarvanwe
iOá"r.tli aiiie vrilwillig"ers)ioen *91.**,n groot deel van de inwoners

Èonden genieten, is me nog altijd bijgebleven'

Velen vJnden dat we zoietá toch wat vaker rnoesten doen'

lnplaatsdaarvanisdetyperedactïe,Waarvanenkelemedewerkersookal
meer dan 25 laar deel uitmaken, samen uit eten geweest en dat was ook

f á-ri,o en nátuuriijt< w;; ;';; snlkke" soms ook onderwerp 'ran gesprek.

Voldoet de Snikke àan de verwachting die je van een dorpskrant mag

hebben?
WijhorenweinignegatiefsendenkendatdeOdoornervenersertevreden
mee zijn. Een anOeËïraag is of de snikke geheel of gedeelteli.lk wordt

ge!ezen.
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Dat weten we natuurlijk niet. wijzouden wiilen dat dit wel het gevar is,want dat is toch waarom we een dorpskrant maken.
Terug naar het eerste woord: Koul
we hopen dat al die schaatsiiefhebbers hun hart cJe komende dagen opkunnen halen. Wees daarbij vocrzichtigl
En mocht je niet schaatsen: je kunt naiuuriijk arti.id een stukje voor deSnikke schrijvenl

Floi allemaal,
lk ben christellf'/oithuis en woon aan de Achterweg. Ík ben 1E jaar en ik
111 

in f VWO op het Esdat Coilege in Emmen.
Misschien heeft u het al gelezen- Ín E*n'en.nu of in de week in week uit,maar ik ga op 1 septemrrer met een groep van ongeveer 50 reeriingen enleraren cle Mont Ventoux bekrimmen]Hierm"e g"àn *. gàu ophaten vooihet Kankerfonds dat wo'dt gebruikt voor ondeaoek naar de ziekte" En daÍis hard nodig.
\l/e hebben de eerste training ar achter de rug en de vorgende staatalweer gepland voor vorgendé week woensdag. rkzerf ga de berg met deracefiets beklimmen, maar er zijn ook reeriingàn die neï iavoet gaandqgn lk zaljullie de komende maanden wetóp de hoogte houden over
.1111 

vco.ibereidingen van deze uitdaging.
wilt u mij sponsoren op weg naar de iop? Dat kan! Maak een donatie overop. 36.84.19.ZBZt.n.vEidatcoÍtege

o.v v. Mcnt Ventoux, Chrístel Wolthuis. A3B

$EHCCNMAAKDAG
ock dit jaar wiilen we weer een schoonmaakdag organiseren. Deze zaiplaats vinden op zaterdag 17 maart. om g.00 uui uj*oorprh,ri, "D" Ívliet,,.
opgave kan bij ïrea Evenhuis. teiefoonnummer Osg1-3g20g7.

JAARVERGADERING
voor de leden houdt praatserijk Berang haar jaarvergadering op
dondercag 22 maari. om 20.00 uur in àorpstrurs "Deïrliet". r.ïa afroop zar
de heer Kindermans iets vertellen over zijn werk als fysiotherapeut. wij
hopen op uw komst.

Bestuur Ptaatselíjk Belang

OPROEP 5PON5ORTNG

Groetjes, Christel Wolthuis

PLAÁÏsELÏJK BELÁN6
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OPEN SPORT'WEEK ODOORNERVEEN
l.'iatuurlijk heeft u het in de Snikke en Week-in-week-uit gelezen; van 16
tot en met 20 januari was er een 'open sportweek.
Doel van de sportweek was pronrotie van het sporten in Odoornerueen en
het werven van nieuwe leden" ledereen was natuurlijk erg benieunrd wat
deze actie op zou leverenl
ln het kori kunnen we melden dat de respons beperkt was, maar niet
tegen viel. Bij Pilatus waren er twee nieuwe mensen, net als bij de
volleybal. Bij ïae Bo, omgedoopt tot Total Body, waren er zowaar 5
nieuwe mensen op de sportavond.
Al met kunnen we best tevreCen zijn over de ingezette actie en moet
misschien nagedacht worden over een vervolg en/of herhaling. Mocht u
zelf nog twijfelen om een keer aan een sport mee te doen; u bent te ailen
tijde van harte welkom om vrijblijvend een paar keer mee te doen !

MI Í{I ZAAI-VOETBALTOERNOOI
Vrijdagavond 17 februari wordt het mini zaalvoetbaltcernocitje in cie
gymzaai gehouden.
We spelen 3 tegen 3, in teams die door de organisatie worden
samengesteld. Eveniueel is een inschrijving als team ook rnogelljk, maar
dit dan ter beoordeling van de organisatie. lk hoop dat we met tenminste
zes teams van start kunnen gaan. Wilje nree doen dan kun je iot en rnet
woensdag '15 februari contact opnernen met één van de onderstaande
rnensen.
Deelname is op eigen risico en vanaf ca. 16 jaar.

Natuurlijk ziln toeschouwers ook weer van hafte uitgencdigd om de sïrijd
onr de balvan dichtbii mee te maken. we beginnen cm 19.00 uur"en de
verwachting is dat we ongeveer tegen 22.0a uur klaar zijn rnet voetbailen.
Daarna wordt er" natuurlijk nog wei even
nagezeten in het dcrpshuis.

Opgeven kan bij;
Rick van der Horst CI6-1 1253399
Martin Eggens 06-25A92474
Ëdwin Broekkamp 06-13949210

Kom ook! Het wordt vast gezeilig !!



IJ5VERENI6ÏNG ODOORNERVEËN

De winter laat zich nog van de goede kant zien. Om je heen hoor en zie je
ai dat er geschaatst wordt. ln een week tijd is het behoorlijk hard gegaan
met het ijs, met nachten van meer dan min 10 graden wil het dan ook wel
opschieten met ciikte van het ijs, Wij van de lJsvereniging zijn al bijeen
geweest en hebben de ijsvloer op het oranjekanaal bekeken. Prachtig ijs
met nu een laagje sneeuw, echter het ijs is nog niet betrouwbaar genoeg
om je er op te begeven. PAS OP! HET tJS tS {BtJ PLEKKEN} NU t{OG
NIET BFTROUWBAAR.
Het zier eí naar uit dat het weer komende ureek gunstig voor ons blijft en
wij gaan als lJsvereniging het volgende organiseren.

ZONDAG 5 FEBRUARI
WOENSDAG 8 FEBRUARI
ZONDAG 12 FEBRUARI

PRIKSLEEEN
IJSPRET
SCHAAÏSïOERTOCHT

Meer ínfo over deze activlteiien kunt u lezen elders in deze dorpskrant.
voor alle activrterten geldt, mits de vorst aanhoudt. Houdt de infoborden bij
de bruggen in de gaten.
lnlichtingen Hans Boels, 0591-387171 of 06-11A05212



DE 300srË 551ïKKE
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ïien jaar is het al weer geleden dat de 200't" Snikke uitkwam.
ln het bnek: "750 Jaar adoornerveen" dat in 2005 uitkwam, iees ik:
'ïnÍtissen zíjn er al weer 25 nummers verschenen en a/s de samenwerking
bi$ft zoais het nu is, dan wordt zeker de ZSfftu Snikke gehaald".
De samenwerking is gebleven met als gevolg dat we nu het 300"1"
nummer uit kunnen brengen.

Het uitkomen van de 200't' Snikke werd op een feestelijke manier gevierd.
Op zaterdagmorgen 25 mei 2AA2 begon het feest met een gezellige
brunch in de gymzaal waarvoor veel inwoners - jong en oud * zich voor
radden aangemelcl.
Om het snikke-gevoel nog eens terug te halen was er een praam uit de
buurt van Giethoorn gehaald en in Odoornerveen in het Oranjekanaal
weer te water gelaten.
Enkele inwoners hadden de boot versierd en voozien van zitplaatsen.
Na de brunch stapte een deel van het muzlekkorps O.D.O. uit Odoorn aan
bocrd om zo een muzikale vaartocht door Odoornerveen te maken.
Tegeiijkertijd werd het jubileumnumrner van de dorpskrant "de Snikke"
huis aan huis bezorgd,
Ook de drie bruggen, die de Noord- en Zuidzijde van Odoornerveen met
elkaar- verbinden, waren door omwonenden prachtig versierd.
De bruggen waren ook in vroeger tijden al van groot beiang.
Om de schepen en ook cie snikke vrije doorgang te verlenen konden ze
worden afgedraaicl of opgehaald door een brugwachter" Die "vrije
doorgang" was echter niet gratis. Ouderen onder ons zullen zrch zeker
nog de hengel rnet daaraaR een klompje herinneren, dat de brugwachter
bij de doorvaart aan de schipper of zijn vrouyu voorhield. Het vastgestelde
bruggeld werd in het klompje gedaan en door de brugwachter binnen
gehaald,
De snikke was een belangrijk vervoer en transportmidcJel in de tijd dat
vrachtauto's nog niet of nauwelijks in onze streek voorkwamen.
Het kanaal was nog maar enkele jaren bevaarbaar toen de eerste snikke
al een wekelijkse tocht maakte van Assen over Smilde naar Schoonoord
v.v. en later ook door Odoornerveen. Niet aileen goederen wei'den
hiermee vervoerd, ook personen konden met de snikke meereizen.
ln een advertentie van de Drentsche en Asser Courant van 5 april 1869
werd het voigende bekend gemaakt:



De ondergetekende vaart's wekeliiks elken Vr$dagmorgen met ziine
TREK- EN VRACHTSCHUIT van Assen naar Schoanoord en Odoorn'
Verzoekt gunsf.
Roelof SmidÍ

Onze dorpskrant met de naam "de Snikke" is te vergelijken met hei
vrachtschip'de snikke' van vroeger.
In de krant wordt het nÍeuws uit ons dorp verzameld en iater verspreid
onder de inwoners. leder die iets heeft te vertellen kan zijn of haar kopij
gratis insturen en door middel van de krant wordt ieder ook gratis op de
hoogie gehouden van wat er speelt in Odoornerveen,
Financíeel wordt de krant voor een groot deel door de plaatselijke
verenigíngen gedragen; indirect betalen de inwoners dus toch mee aan
deze "gratis" dorpskrant.
Driehonderd nummers zijn er in de afgelopen vijfentwintig jaren
verschenen dank zij de medewerking van ai die mensen die hun 'stukjes'
ter plaatsing inleverden.
Bedenk eens hoeveel tijd al dii werk bij elkaar opgeteld wei heeft gekostl
Alles moest eerst bedacht en geschreven worden, daarna werd alle kopij
(in de eerste jaren) met eigen meegebrachte typemachientjes getypt en
op stencil gezet, waarna het handmatig werd doorgedraaid tot A-viedjes
die dubbel gevouwen het formaat kregen van onze Snikke.
Nu. met onze computers en andere apparatuur, gaat alles veel sneller en
beter.
We biijven echter afhankeiijk van wat vooral de verenigingen en
vrijwilligers aan kopij aanleveren. Zonder kopij geen dorpskrant.
"De Snikke" is een niet weg te denken bincimiddel in Odoornerveen!

\/ÁN DE BEHEER5COII'1MI55IE

Hier komt alweer het derde rijtje met BlNGogetallen, ??? in totaal'

-2V-69-58-8-11-48-*1 -7 -3*12- 15-17 -20-22-5-
We nemen aan dat u nog lang geen volle kaart heeft en dat er dus nog

heelwat weg te strepen valt.
Een volle kaart kunt u - aan de achterkant duidelijk voorzien van uw naam

en adi"es - inleveren bii Henk Nienhuis, Noordzijde 17.



C.V. MÏK

uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van c.v.MrKd.d. Í6 februari 2al2indorpshuis "De'Miet.., ánu"ng"z0.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. lngekomen stukken

1 Nlotulen jaarvergadering 1T februari 20115. Jaarverslag secretaris

9 Financieeljaarverslag penningmeester7 Verslag kascontrole JommissË8. Benoeming nieuw kascontroielid
Pauze
9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar _ Anita Begeman
Aftreden en niet herkiesbaar _ Johan Oósting {na 2 jaar)
Voorstei nieuw bestuursrid - Jeroen Evenhuis {voor 2 jaar)10. Vaststellen contributie 2012

11 . Bespreken activiteiten
12 Rondvraag
13. Stuiting

Na afloop spelen we weer een aantal rondjes BINGO!
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Zonclag 5 Íebruari as.
Pril,sleeën .. crsl jong cn oud !

!:.L.:t- . ry;i!-aqi

Insch rijving: i-r.,-ifi .,;.:- :i: ,l,rt'Oshuis cic \,liet
Starf rvedsirijrlen : I i.-ll ii'.r:.
Kosten: I_e cir:r gr-a:rs iiiet leclen € 2._

\4,'oenscla gnr iclctag 8 fetrruari a.s.
ïJspret voor c1e basisschool-jeu*qd I

Aanv*ng:
Kosten:

I --:.i1l :i.ii i.: j tjr-r:psh'.rrs de \íiet
graiis

Zcnclag 12 februari as.
Schaats-toeriocht \ ooÍ iedereen \.-an 6 toï

E0jaar I

Insehri!ving: .,'anri 9.-lr) irrir bi.j dorpshLris de \{iet
Outlr tocht: I ().r,)tJ u'i j ó.lfi ur-ir

Kosten: lcii"-n rratis r'niet leden € 5--

D_it ul.les mits de uorsÍ nanholul{ Httudt tle info-lsorilen bij rJe

br$gggtt tq isAglen!

Vr-iol irl icirlinucir Hi,!rs B,).1-i 0r9 | --l S7 I 7 1,, al6- I I i)0 s2 I 2

N.B.v.P.- VROUWEN VÁN NU

3p 10 januarij.l. was de eerste bijeenkomst van dit jaar. Op de agenda
s:cic cje jaarvergadering en na de pauze zouden r,ve BINGO spelen.
*-a ê-=l gezei!ig avondje met enkele rondjes BINGO. ging iedereen
r --r3',v€ki naar hi-lis met een priis. Tot zover het verslag van cjeze avond.
. : :a',:e bileenkcnrst is op i4 feóruari.

lvlieke G., notulist
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TONEELAVOND c.v. MIK
Vrijdag 27 januarÍ was het dan weer zover. Na maandenlang oefenen door
onze eigen inwoners werd er weer een leuk komisch stuk op de planken
gebracht. Zoals wij vernomen hebben bleek u er alweer erg veel zin in te
hebben, bleek wel uit de voorverkoop van de toneelkaarten. Alleen al in
de voorverkoop hadden we 151 kaarten verkocht. Het was dan ook een
gezellige volle zaal.
Het toneel stuk dat werd opgevoerd heette: "Huwelijk met Hindernissen",
een erg leuk stuk waarin veel werd gelachen. Wat hebben sommige
spelers toch ongekende kwaliteiten!
ln de tweede pauze werden de lootjes weer aan de man gebracht en ook
daar hebt u ons geweldig in gesponsord, harteÍijke dank.
Na afloop kon men genieten van muzíkale klanken van "Jan Warringa". Al
met al een super geslaagde avondl
Het bestuur wil langs deze weg nogmaals alle toneelspelers, sponsors en
vrijwilligers bedanken, die op welke manier dan ook hebben bijgedragen
aan een succesvolle en geslaagde toneelavond! BEDANKTI!!

Met vriendelijke groet,
Bestuur c.v. MIK

KLEURPLAÁT

I Um 6 jaar
Anne Ruiter
Anna Kroezinga
Milan Evenhuis
Marloes Boels
Noor Radema
Sterre Raderna
Marlijn Eggens
Esmee Evenhuis

7 Um 12 jaar
Shirley Boegheim 40 pnt
Tristan Boegheim 40
Sanne Boels 30
Lars Eggens 10
Jeffrey Eggens 10

30
20
20
2A
10
10
10
10

pnt
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3 feb - Pokeren
5 feb - Priksleeën
I íeb - lJspret basisschooijeugd
I feb - Klaverjassen

1 2 ieo - Schaatstoeriocht
14 ieb - Plattelandsvrouwen
16 feb - Jaarvergadering c.v. MÍK
17 feb - Minizaalvoetbaltoernooi
17 feb - Pckeren
'18 feb - Oud papier (lJsvereniging Odoornerveen)
1B feb - Schaatsen Assen
22feb - Klaverjassen

1 mÉ - Laatste dag copy Snikke inleveren
2 mrt - Pokeren
7 mrt - Klaverjassen

13 mri - Plattelandsvrouwen
17 mrt * Schoonmaakdag

17 mrt. * Oud papier {St. Verenigingsgebouw Od'veen)
21 mrt. * Klaverjassen
22 mrl - Jaarvergadering Plaatselijk Belang


