
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  27 februari 2013    
 
In een paar dagen tijd verdween de mooie kerstachtig witte wereld en zag 
Odoornerveen er weer heel gewoon uit. De vervelende kant van al die 
sneeuw maakte dat het ijs nauwelijks aangroeide en dus onbetrouwbaar 
bleef. Schaatsen op het kanaal zal er dit seizoen wel niet meer in zitten. 
Er kan natuurlijk op 16 februari bij de Smelt worden geschaatst.  
Om toch nog over enig ijsvermaak te kunnen lezen staan er twee 
krantenartikeltjes onder de kop "Tachtig jaar geleden".  
Toen werd er toch anders geschaatst dan tegenwoordig. Wie schaatst er 
nu nog met meerderen aan een stok? Altijd waren er ook wel een paar 
mannen die op schoonrijders zo prachtig over het ijs konden zwieren en 
van de ene kant van het kanaal naar de andere kant gleden. En wordt er 
nog wel eens "kruus-kras gescheuveld" of in een lange rij waarbij je je 
voorganger vasthoudt?  
Ja, ik weet het: alles gaat voorbij en alles wordt herinnering, maar een 
mens herinnert zich toch vaak de mooie dingen en wil die zo lang mogelijk 
vasthouden. En nee, schrijfster van dit stukje schaatst, hoe graag ze ook 
zou willen, zelf niet meer, veel te bang om de botten te breken. Laat haar 
er maar over schrijven! 
Intussen is de toneelavond waarvoor zo veel is gerepeteerd al weer 
voorbij. Vrijwilligers hebben het toneel opgezet en zorgden dat de zaal in 
orde was voor de uitvoering. Naderhand waren het ook weer vrijwilligers 
die alles weer afbraken om het op een veilige plaats op te bergen voor 
een volgende uitvoering. 
Wat zou een dorp moeten / kunnen zonder de inzet van vrijwilligers?  
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Wie zou dan zorgen dat de tekst voor de Snikke op papier kwam, wie zou 
er komen vouwen en nieten om tenslotte te zorgen dat er elke maand bij 
ieder huis een Snikke in de bus valt? 
Ook aan deze Snikke hebben weer een stuk of twaalf vrijwilligers 
meegewerkt. Veel plezier met de inhoud. 
 
 



AGENDA 
 
  6 feb – Klaverjassen 
11 feb – Biljarten 
12 feb – Vrouwen van Nu 
14 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
16 feb – Oud papier (IJsvereniging) 
16 feb – Schaatsen “De Smelt” in Assen 
20 feb – Klaverjassen 
25 feb – Biljarten 
27 feb – Laatste dag copy De Snikke inleveren 
  1 mrt – Mini zaalvoetbaltoernooi (SVO-Sport) 
  6 mrt – Klaverjassen 
11 mrt – Biljarten 
16 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
20 mrt – Klaverjassen 
25 mrt – Biljarten 
26 mrt – Jaarvergadering SVO 

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

 



SVO-SPORT 
 
1 Maart  Mini zaalvoetbaltoernooi !  
 
Zoals al in de vorige Snikke aangekondigd is, willen we 
weer een zaalvoetbaltoernooitje organiseren. De datum 
is geprikt op vrijdagavond 1 maart. 
We spelen 3 tegen 3, in teams die door de organisatie 
worden samengesteld (om de kwaliteiten, voor zover 
door ons in te schatten, enigszins evenredig te 
verdelen). Eventueel is een inschrijving als team ook 
mogelijk, maar dit dan ter beoordeling van de organisatie. 
 
Aanmelden/opgeven kan tot 23 februari bij: 
Rick van der Horst; 06-11254399  horst.r@outlook.com 
Edwin Broekkamp; 06-13949210  info@terreintechniek.nl 
 
Deelnemers krijgen in de week voorafgaand aan het toernooi bericht over 
de indeling/speelschema. 
 
Om niet geheel onvoorbereid aan de start te komen is het mogelijk 
(geheel kostenloos) mee te ‘trainen’ op alle vrijdagavonden voorafgaand 
aan het toernooi. We starten dan om 19.30-19.40 uur. 
 

Doe mee, geef je op !! 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op donderdag 14 
februari 2013 in dorpshuis “De Miet”. Aanvang 20.00 uur. 
 
 Agenda: 
1 Opening 
2 Mededelingen 
3 Ingekomen stukken 
4 Notulen jaarvergadering 16 februari 2012 
5 Jaarverslag secretaris 
6 Financiëel jaarverslag penningmeester 
7 Verslag kascontrole commissie 
8 Benoeming nieuw kascontrolelid 
 
PAUZE 
 
9 Vaststellen contributie 2014 
10 Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Wendy Cremers 
 Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van 

de vergadering melden bij het bestuur. 
11 Bespreken activiteiten 
12 Rondvraag 
13 Sluiting 
 
Na afloop spelen we weer een aantal rondjes Bingo! 
 

Bestuur c.v. MIK 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Toneel c.v. MIK          Toneel c.v. MIK              Toneel c.v. MIK 
 
Vrijdag 25 januari j.l. hebben vele dorpsinwoners weer genoten van een 
leuk toneelstuk. De kaarten waren helemaal uitverkocht, dus de zaal was 
goed gevuld. Het toneelstuk heette: “Parels van Fatsoen” en ging over 
een moeder, die samen met haar 3 dochters (die alle drie heel 
verschillend waren) een “fatsoenlijk” gezinnetje moest vormen, omdat ze 
dachten dat ze dan van een oom uit Amerika wel zouden erven. Maar ja, 
als er dan ook nog een rare, bijzondere oma bij hun in huis woont, die op 
haar oude dag, nog hele vreemde toeren uithaalt, samen met een jongere 
vriend, en er ook nog een zwerver langs komt, waarvan zij denken dat het 
die oom uit Amerika is, kan u zich er wat bij voorstellen, dat er dan veelal 
hilarisch werd gelachen in de zaal. Uiteindelijk bleek natuurlijk wel, wie de 
echte oom uit Amerika was, maar dat werd aan het eind van het 
toneelstuk pas duidelijk.  
Na al die maanden repeteren was het voor de toneelspelers zelf natuurlijk 
hartstikke fijn om eindelijk reactie te krijgen op hun spel. Dat er veel wordt 
gelachen, ja dat is natuurlijk waar ze het voor doen. Na afloop vond er 
weer een verloting plaats en gingen er vele mensen weer met een leuke 
prijs naar huis. Voor iedereen die onze lootjes heeft gekocht, nogmaals 
hartelijk dank hiervoor! U heeft onze kas weer goed aangevuld. Direkt na 
de verloting kon men nog even nagenieten en dansen op de muziek van 
eenmansband Chris, uit Nieuw-Amsterdam. Kortom, een zeer geslaagde 
avond! Voorlopig hebben de toneelspelers even rust, maar volgend jaar 
staan zij vast weer voor u klaar om een nieuw stuk op de planken te 
brengen.  

Bestuur c.v. MIK 



VROUWEN VAN NU 
 
Verenigingsavond Vrouwen van Nu – 15 januari 2013 
 

Elfstedentochten 
 
De heer Geert Klungel uit Smilde komt deze avond een voordracht geven 
over zijn gereden Elfstedentochten in 1985 en 1986. Hij heet ons welkom 
op deze mooi uitgekiende avond waarop de eerste schaatswedstrijd op 
natuurijs van 2013 in Noord Laren wordt verreden. Allereerst stelt hij zijn 
vrouw Betsy voor die ook een fervent schaatsster is. Hij komt 
oorspronkelijk uit Friesland en maakt in eerste instantie wat grapjes over 
zijn naam en verteld dat zijn broer zijn achternaam had laten veranderen, 
omdat hij een bouwbedrijf heeft. Hij vertelt verder over de voorbereidingen 
voor het meedoen aan een Elfstedentocht. De kleding, de training, de 
voeding, alles komt aan bod. Hij is nog steeds heel actief en hoopt 
komende winter in Assen mee te kunnen doen met de wintertriatlon die 
voor de 30e keer zal worden georganiseerd en hij dan voor de 30e keer 
mee zal doen. Maar allereerst vertelt hij over zijn ervaringen van de 
Elfstedentocht op 21 februari 1985. 
Aan deze Elfstedentocht kon je nog zonder lidmaatschap van de 
vereniging meedoen. Je diende een dag van te voren naar Assen gaan 
waar een nummertje werd afgegeven waarmee je de volgende dag kon 
inschrijven voor de tocht. Hij was samen met zijn zoon al om 4 uur in 
Assen voor het begeerde nummertje. Hij had onderdak gevonden bij 
familie in Leeuwarden voorafgaande aan de start. Zoon Roel had een 
vriend die nog net geen 18 was en wel ingeschreven had. Hij zou met hen 
meerijden. De ochtend van de tocht werden ze wakker en zagen dat het 
regende en waren bang dat het niet door zou gaan, maar deze angst was 
onterecht, want ondanks het water op het ijs ging het wel door. Zij konden 
om 7.15 starten. Roel ging er op een gegeven moment vandoor en Geert 
en Jan bleven bij elkaar. Bij Bolsward was  Jan echter zoek, maar je kon 
niet terugschaatsen, dus moest je door. Jan zou zich wel redden. Het 
publiek zorgde goed voor de rijders dus dat kwam wel goed. Het werd al 
wat donker en bij Dokkum was een kluunplaats en daar zag Geert Jan 
weer terug. Hij wilde stoppen want hij had zich over de kop geschaatst, 
maar Geert nam hem mee naar een café en na een uurtje rust en eten 
kwam Jan weer tot leven en gingen ze samen toch weer op weg. In de 
verte zagen ze de verlichtte lucht boven de finish, dus dat gaf moed. Zij 
kwamen om 9.15 over de finish. Deze tocht werd dit jaar gewonnen door 



een jonge Evert van Benthem. Die kluunde net zo snel als hij schaatste en 
kon zijn achtervolgers daarmee op afstand houden.  
De volgende Elfstedentocht stond het volgende jaar al weer op het 
programma. Deze zou op 26 februari 1986 worden gehouden. Echter voor 
deze tocht moest je lid zijn van de Elfstedenvereniging. Helaas was Geert 
hier geen lid van, maar mocht je op het lidmaatschap van iemand, die niet 
meedeed, toch inschrijven. Hij vond iemand en zij moesten met zijn 
tweeën naar de inschrijving om het startnummer op zijn naam te krijgen. 
Dit lukte gelukkig en Geert kon zijn 2e Elfstedentocht legaal meerijden. Hij 
had hierdoor wel een hoog startnummer zodat de starttijd pas om 9.00 
was. Het was die dag erg koud, het vroor zo’n 10ᵒ. De kleding was dus 
erg belangrijk en Geert droeg een winddichte onderbroek, laagjes kleding, 
en in de schaatsbroek had zijn vrouw bij de knieën zeemleren hoezen 
gemaakt waarin schuimrubber kon worden gestopt, zodat de knieën 
beschermd waren. Je moest wel eens op je knieën onder lage bruggetjes 
door. Een buideltasje met drinken en eten en zijn fototoestel. Zijn 
stempelkaart zat in een hoesje om zijn nek. Een muts en sneeuwbril en 
wanten waren ook onontbeerlijk. Hij ging welgemoed op weg en het eerste 
stuk voor de wind ging erg goed. Echter na enige tijd kreeg hij veel last 
van zijn voet. Het ging maar niet weg en onderweg trok hij dan zijn 
schaatsen uit om ze te masseren en ging dan weer verder. Vlak voor 
Workum viel hij en kreeg een braam in zijn schaats. Hij vond een 
schaatsenslijper, maar die had zijn werk niet goed gedaan, want het 
schaatste nog steeds niet goed. De schaats bleek niet afgebraamd, maar 
Geert had een braamsteentje bij zich en heeft het verholpen en kon zijn 
tocht vervolgen. Bij Bolsward werd de pijn weer erger, maar hij “klungelde” 
door. De enthousiaste menigte hield hem op de been. In die tijd had je 
nog geen mobieltje en om het thuisfront te informeren kon je op een 
kaartje je telefoonnummer en waar je was en hoe het met je ging, 
opschrijven en aan mensen geven, die dit dan doorbelden. Om 6 uur was 
hij in Franeker. Het was nog licht en er kwam een mooie zonsondergang. 
Er stonden mensen op het talud en iemand schreeuwde, ha Pa, maar dat 
kon voor iedereen zijn. Het werd kouder en hij moest nog een heel eind te 
schaatsen. De maan kwam op en gaf licht in het donker. Alleen de getinte 
skibril moest af anders zag je geen scheuren in het ijs. Op een gegeven 
moment kreeg hij pijn aan zijn ogen en bij een EHBO post werd 
vastgesteld dat er een beginnende bevriezing van zijn ogen was. Hij kreeg 
daar wat zalf voor en schaatste door. Hij zag in de verte eindelijk de 
lichten van de finish op de Bonkervaart. Er wilde een man bij hem 
aanklampen die zijn schouder uit de kom had, maar Geert adviseerde 
hem te stoppen en nam zijn stempelkaart mee om toch te laten 
afstempelen. Dit lukte en later kreeg hij een berichtje dat hij zijn kruisje 



had gekregen. Vlak bij de finish kwamen motoren met zijspan op het ijs 
met lichten aan de zijkant om te kijken of er rijders in het riet zaten die niet 
meer verder konden. Na zo’n rit kon je makkelijk in slaap raken en in die 
vrieskou bevriezen. Er klonk een stem van de kant die riep dat het vijf voor 
12 was en Geert hoopte dat die man gelijk had en kwam uiteindelijk 2 voor 
12 over de finish. Dus op tijd en zijn 2e kruisje was binnen. Evert van 
Benthem won ook deze tocht. Hij heeft onderweg mooie foto’s van zichzelf 
laten maken. Hij had zijn fototoestel niet voor niets mee. Zijn herinnering 
aan de tocht heeft hij ook op een schilderij tot leven gebracht. Een mooi 
schaatslandschap op de Dokkummer Ee met de maan aan de hemel en er 
voor hem diverse symbolen op geschilderd.  
Voor de Elfstedentocht van 3 januari 1997 werd hij uitgeloot en deze tocht 
heeft hij samen met zijn zoon een dag eerder toch geschaatst. Hij heeft 
diverse tochten op zijn naam, waar onder de 200 km op de Weissensee, 
een overtocht van Franeker naar Enkhuizen, enz. De blessure aan zijn 
voet werd, na ettelijke podologen en de vele aangemeten zooltjes (hij 
gooide een vuilniszak vol zooltjes op de grond) eindelijk door podoloog  
Dirk van der Meulen uit Tolbert  gevonden die hem de juiste zool kon 
aanmeten en hij heeft nu geen last meer. Na een aantal mooie dia’s werd 
de avond afgesloten. Geert kon volgens ons nog wel uren doorgaan met 
vertellen. Marthy bedankte Geert en overhandigde hem een envelop met 
inhoud. 

Marijke Uitbeijerse 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
IJs-toestand Oranjekanaal 
 
Toen enkele weken het weerbericht kwam met de mededeling dat er een 
lange periode van vorst aan zat te komen, begon het bij het bestuur van 
de ijsvereniging al te jeuken. IJsmeester Harm Cremers zette de batterij 
van de accuu-boormachine al aan de lader en warmde de centimeterband 
alvast op.  
Maar het viel tegen hoe streng de vorst was en ook kwam er al vrij vlot 
een laagje sneeuw bij, wat de ijsgroei natuurlijk niet bevorderde. Vorige 
week kon Harm zich, met gevaar voor eigen leven, pas op het ijs van het 
oranjekanaal wagen. De dikte van het ijs was nog zwaar onder de maat 
en doordat het niet streng genoeg vroor dooide het onder het sneeuwlaag 
al weer een beetje, waardoor er zelfs af en toe wat water op het ijs was te 
zien. Eigenlijk moest de sneeuwlaag er af gehaald worden, maar het was 
niet verantwoord de veegmachine op het kanaal te plaatsen en bovendien 
zou, als de baan er door was, de indruk gewekt worden dat het 
betrouwbaar was op het ijs. Dit was namelijk absoluut niet het geval. 
 
IJsmeester Harm heeft op de plaatsen zonder sneeuw slechts 10-12 cm 
ijs gemeten, echter het ijs onder de laag sneeuw was maar krap aan 8 cm. 
Bovendien was het ijs ter plaatse van de bruggen nog dunner waardoor 
wij als bestuur van de ijsvereniging, met pijn in het hart, moesten 
constateren dat we deze vorstperiode niets op het ijs konden organiseren. 
Het was simpelweg niet vertrouwd om mensen op het ijs te laten gaan. 
 
Maar, zoals ik heb begrepen, worden de meeste schaatstochten in 
februari gehouden, dus wij houden de moed er nog in voor de komende 
periode. 

Het Bestuur van de ijsvereniging. 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Na een sportloze week eind januari zijn alle reguliere sporten weer hervat. 
Een sportloze week, aangezien de gymzaal een week ter beschikking 
werd gesteld aan c.v. MIK in het kader van de jaarlijkse toneelavond. 
Elders in deze Snikke meer daarover. Wij faciliteerden de avond door 
zowel vrijwilligers, zaal alsook podium en toebehoren ter beschikking te 
stellen. Het was een zeer geslaagde avond! 
Ten aanzien van de uitvoering van de isoleringsplannen is contact gelegd 
met uitvoeringsbedrijf G.J. Oving uit Borger. Nadere afspraken omtrent de 
uitvoering worden op korte termijn gemaakt. We proberen de uitvoering zo 
weinig mogelijk te laten conflicteren met de doorgang van de lopende 
sporten. 
Op 26 maart aanstaande staat onze jaarvergadering gepland. Daarover 
leest u meer in de volgende Snikke. Legt u de datum nu alvast vast in uw 
agenda? 

Namens SVO, 
Robert Nijboer 

 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen drie maanden konden er telkens getallen op uw 
BINGOkaarten worden weggestreept. Totaal waren dat er al 42 !! 
Omdat op één kaart slechts 24 getallen staan zou het dus mogelijk 
kunnen zijn dat er al een of meer goeie BINGOkaarten zijn ingeleverd. 
Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd, daarom volgt hier opnieuw een 
rijtje getallen om af te strepen. 
 

- 47 - 1 - 60 - 7 - 51 - 8 - 42 - 11 - 23 - 19 - 
 
Toch een volle kaart? 
Voorzie hem aan de achterkant van uw naam en adres en lever hem in bij 
de familie Nienhuis, Noordzijde 17. 
Veel geluk!   
 
 
  



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 30 pnt  Marloes Boels   50 pnt 
Milan Evenhuis 20  Anne Ruiter   20 
Norah Evenhuis 20  Anouk Boels   10 
Maya de Waard 10  Sanne Boels   10 
     Gerrit Vos   10 
 



EVEN VOORSTELLEN 
 
Iedere maand vindt je in de Snikke onder de kop "Even voorstellen" een 
artikeltje waarin de lezers met iemand (of een gezin) in Odoornerveen 
kunnen kennismaken. Elke maand is er dus een vrijwilliger die daarvoor 
op pad gaat. De laatste jaren wordt deze rubriek door vier personen 
geschreven, zodat ieder maar twee of drie keer per jaar een stukje hoeft 
te schrijven. 
Anje Warners werkte aan deze rubriek al meer dan tien jaar mee. Nu wil 
ze het stokje graag aan iemand anders overdragen. Wij zoeken dus: 
 

een nieuwe vrijwilliger, 
 
iemand die het leuk vindt om mensen te ontmoeten en die graag een 
stukje schrijft. De schrijvers overleggen samen wie welke inwoners zal 
interviewen. Je hoeft niet bang zijn om fouten te maken; de tekst wordt, 
voor die geplaatst wordt, altijd nagekeken.  
Denk je dat dit iets voor je is, meld je dan aan bij iemand van de 
typeredactie of bij het e-mailadres van de Snikke: desnikke@hotmail.com 



TACHTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 19 Januari 1933 – Door het ijs gezakt. 
Jongens op schaatsen waagden zich op het Oranjekanaal alhier. Een 
hunner, n.l. G.O. moest dat waagstuk met een nat pak boeten. Hij wist 
zichzelf gelukkig spoedig te redden. 
 
Odoornerveen – IJsvermaken 
Vanwege de IJsclub "Odoornerveen", 
werd aldaar op de wijk van D. Eefting 
een hardrijderij gehouden van paren aan 
de stok. Aan deze hardrijderij werd door 
negen paren deelgenomen. Na een 
inderdaad vinnigen wedstrijd werden de 
prijzen bepaald als volgt:  
1ste prijs – fl 10.- - R. Reinders te 
Odoornerveen en mej. Eefting te Odoorn;   
2de prijs – fl 7.50 A. Ottens en mej. Heins, 
beiden te Schoonoord;  
3de prijs – fl 5,- - P.Eefting en mej. Eefting te Odoorn;  
4de prijs – fl 2.50 G.Ottens en mej. D. Ottens, beiden te Odoornerveen 
De prijzen werden direct na afloop in café Naber aan de diverse winnaars 
uitgereikt. 
  
 
 



NEGENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 18 Januari 1923 
Van gemeentewege is men thans hier bezig een voetpad aan te leggen 
ten behoeve van schoolgaande kinderen, woonachtig ten N.O. van de 
Achterweg, voor dit doel aangekocht van den landbouwer H. Oving Azn. 
alhier. Ongetwijfeld een hele verbetering vooral als men weet, dat tot 
dusver de school niet anders, dan langs een grooten omweg kon worden 
bereikt. 
 
………Evenals elders werden ook hier, naar we vernemen verschillende 
ingezetenen gedupeerd door den aankoop van gesmokkelde spiritualia, 
die, in plaats van alcohol, 100% water bleek te bevatten. 
 
Odoornerveen – 23 Januari 1923 
Een reiziger van Stadskanaal, die naar Schoonoord reed, werd onderweg 
opgehouden door iemand, vermoedelijk een Duitscher, die hem vroeg hoe 
laat het was en hoe ver hij nog van Schoonoord verwijderd was. Na de 
gevraagde inlichtingen te hebben verstrekt, reed hij weer verder. 
Op eenigen afstand sprongen plotseling twee personen uit het bosch en 
dreigend met revolvers, bevalen zij hem zijn portemonnaie af te geven. De 
reiziger moest hieraan wel voldoen. Na hem de ventielen nog uit de 
banden gehaald te hebben, verdwenen ze weer in het bosch. Het 
slachtoffer moest toen verder naar Schoonoord loopen, waar hij direct van 
de aanranding kennis gaf aan de politie. 
 
  


