
 

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

T/M  5 maart 2014     
 
Begin februari. 
Af en toe een beetje regen, af en toe wat zon, wind uit het zuiden en dooi! 
Maar het kan nog! 
Ik heb even nagekeken hoeveel Elfstedentochten op de schaats er vanaf 
1909 zijn verreden. 
Dat waren er vijftien in totaal waarvan er acht in de maand februari plaats 
vonden; dat zijn er meer dan de helft. 
In 1985 werd de tocht op 21 februari verreden en in 1986 zelfs op 26 
februari. Beide tochten werden door Evert van Benthem gewonnen.  
De laatste tocht vond pas elf jaar later plaats, in 1997, en daarbij haalde 
Henk Angenent het eerst de eindstreep.. 
Bijna alle tochten werden in de maanden januari en februari verreden 
alleen die van 1933 vond al op 16 december plaats; deze rit kende twee 
winnaars. 
We zijn nu zeventien jaar verder, zeventien jaar zonder Elfstedentocht, 
maar het kan erger. Tussen de tocht van 1963 en 1985 lag een periode 
van 22 jaar. Terugkijkend op de afgelopen maanden kunnen we 
constateren dat we zelden zo'n (in twee betekenissen) "dooie" winter 
hebben gehad. 
Onze akkerbouwers zouden blij zijn als het alsnog eventjes stevig zou 
gaan vriezen, liefst over het kale land, zodat de, tijdens het rooien 
achtergebleven, aardappelen kapot gaan. 
Genoeg over ijs en al of geen koude winters. 
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Laten we maar vast uitkijken naar het voorjaar. De eerste duiven koeren al 
weer in de bomen, elke dag blijft het een beetje langer licht – ja, ook op 
donkere dagen, al valt het dan minder op. Soms zijn er 's avonds 
schitterende zonsondergangen te zien, geen een gelijk aan een vorige.  
Wanneer een schilder het zo mooi zou weergeven zou je bijna niet 
geloven dat het ook in het echt zo kan zijn. 
Zo heeft elk jaargetijde zijn mooie kanten ook al lijken de weergoden soms 
wat in de war te zijn. 
Nog even en het is weer maart, dat heb je met zo'n korte februarimaand. 
 



AGENDA 
   
11 feb – AED informatieavond (Plaatselijk Belang) 
12 feb – Klaverjassen 
13 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
15 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 feb – Vrouwen van Nu 
26 feb – Klaverjassen 
  5 mrt – Laatste dag kopij De Snikke inleveren 
12 mrt – Klaverjassen 
13 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang  
15 mrt – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
18 mrt – Vrouwen van Nu 
19 mrt – Gemeenteraadsverkiezingen 
25 mrt – Jaarvergadering Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
26 mrt – Klaverjassen 

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

 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Toneelavond 
Vrijdag 31 januari was het zover, de jaarlijkse toneelavond. Na maanden 
oefenen door de toneelspelers bij Jeroen in de schuur werd voor ons het 
toneelstuk Bokkesprongen opgevoerd. Op de 71e verjaardag van Frederik 
Schotkikker kwamen alle erfenis hebbende familieleden langs en ook 
enkele kennissen en buren. Zo ook een inmiddels oudere vrouw, 
genaamd Edeltraut die vroeger bij de familie Schotkikker opgroeide, die 
nu het hoofd van de jarige op hol bracht. Met haar ging hij op reis en ze 
kwamen in de Bermuda-driehoek terecht. Dit zorgde ervoor dat de gierige 
erfgenamen tot het verdelen van de erfenis overgingen. Dit zorgde voor 
hilariteit, totdat de Frederik en Edeltraut toch ineens weer op de stoep 
stonden. Zij waren in de Bermuda-driehoek niet van de horizon 
verdwenen, maar hadden er gewoon een veilige noodlanding. Waardoor 
de gierige erfgenamen de boel konden inleveren en op stel en sprong de 
boerderij van Frederik konden verlaten, waarna Frederik weer rustig kon 
genieten van zijn leventje, samen met Edeltraut. Na het toneel werd de 
avond nog voorgezet met muziek van Buckle en Boots. Terugkijkend was 
het een geslaagd toneelstuk en een leuke feestavond. 

c.v. MIK 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Nieuws van Plaatselijk Belang 
- Bij deze wil ik alle bewoners laten weten dat de datum voor de 
AED informatieavond bekend is. Deze zal plaats vinden op dinsdagavond 
11 februari om 20:00 uur in het dorpshuis en is bedoeld voor iedereen. De 
avond wordt verzorgd door EHBO en BHV Instructeur Richard van Loon. 
Richard legt alles uit over de AED en reanimatie. U heeft naast deze 
mededeling ook een uitnodiging gekregen. In deze uitnodiging staat meer 
informatie. 
- Bert Begeman heeft na zijn afscheid voor Plaatselijk Belang zijn 
laatste klus afgerond. Er is een „kerstboom” aangeschaft om 
Odoornerveen in de donkere dagen te verlichten. Deze boom was te  
bewonderen op de kruising van de Manrhowijk en de Noordzijde. Familie 
Reinink, bedankt voor de geleverde kilowatts. Tijdens de jaarvergadering 
meer over de kerstversiering in Odoornerveen. 
- De jaarvergadering van Plaatselijk Belang staat gepland op 
donderdagavond 13 maart, 20:00 uur. We hebben gevraagd of Jakob 
Rijnberg, de gemeentelijke gebiedscoördinator (Zuidwest) van gemeente  
Borger-Odoorn een rol wil spelen op deze avond. 
- Een afvaardiging van Plaatselijk Belang, SVO en Vrouwen van Nu 
zijn naar een bijeenkomst over een nieuwe provinciale subsidieregeling 
voor dorpsinitiatieven geweest. Deze informatieve bijeenkomst werd 
georganiseerd door de Hunze Commissie in het gemeentehuis in Exloo. 
De provincie Drenthe stelt per jaar € 400.000,- beschikbaar voor 
initiatieven vanuit dorpen in plattelandsgebieden. Per plan max. € 25.000,- 
Er zijn in Drenthe 138 initiatieven (voor meer dan twee miljoen euro) 
ingediend bij deze commissie. De beste plannen die aansluiten bij de 
brede thema’s als dorpsontwikkeling en leefbaarheid of ondernemen op 
het platte land komen in aanmerking. Odoornerveen heeft op het moment 
geen concreet plan. Het is goed om te weten dat de gebiedscoördinatoren 
van de gemeente onze verenigingen kunnen ondersteunen bij een 
eventuele aanvraag voor subsidie.  
- Tijdens de Deelnemers Advies Raad (halfjaarlijks overleg van 
vertegenwoordigers van alle verenigingen van Odoornerveen) kwam naar 
voren dat er nog steeds geen vervangend sportcoördinator gevonden is. 
De sportcoördinator is de verbinding tussen SVO en de sporters. 
Daarnaast ook de organisator van de volleybaltoernooien. Het hele dorp 
zoekt dus nog steeds enthousiastelingen die deze taak op zich willen 
nemen. SVO heeft laten weten dat ze openstaan voor nieuwe ideeën om 
voor dit probleem een oplossing te vinden. 



VROUWEN VAN NU 
 
De jaarvergadering van de Vrouwen 
van Nu is op 21 januari 2014 
gehouden en na afloop was een aantal 
leden verzocht wat lekkers te bakken of een gedicht voor te lezen, het 
liefst een streekproduct. Het recept werd dan toegelicht door diegene die 
het gebakken had en de recepten zullen worden gebundeld en een 
volgende keer aan de leden worden gegeven.  
Als eerste kwam de Poffert van Marthy op tafel. Zij legde uit dat vroeger 
op zaterdag bij de bakker in Groningen een poffert werd gehaald. Haar 
ouders hadden een kruidenierswinkel en die was ook op zaterdag 
geopend en daardoor werd op zaterdagavond een makkelijke maaltijd op 
tafel gezet. Hij werd gegeven met roomboter en bruine suiker. Zij liet 
hierbij wat foto’s zien van het gezin uit vroegere tijden.  
Marijke had daarna haar lekkernij op tafel. Dit waren brownies gebakken 
van teffmeel. Dit is een oermeel, dat o.a  glutenvrij, lactosevrij, tarwevrij is. 
Voor mensen met een glutenintolerantie en coeliakie is dit een goed 
alternatief. Het is een oorspronkelijk uit Ethiopie verbouwde graansoort.  
Daarna kwam Marjolein met haar streekproducten uit Zeeland aan bod. Zij 
had wat bolussen gekocht en liet ons proeven. Ook had zij leuke kleine 
cupcakes met daarop een creme met boterbabbellikeur en geplette 
boterbabbelaars. Natuurlijk had zij ook een zakje boterbabbelaars 
meegenomen. Ze had een oud suikerwafelijzer mee en Zeeuwse 
appelsap en boterbabbelaarlikeur.  
Hilly had voor deze avond de kniepertjes gebakken en legde uit dat de 
platte voor het oude jaar waren ( dan was het jaar uitgevouwen) en de 
rolletjes voor het nog opgerolde nieuwe jaar.  
Mieke had een glutenvrije cake gebakken en brownies. De glutenvrije 
cake was erg lekker. Eigenlijk proefde je bijna geen verschil met een 
gewone cake.  
Sietske had een karnemelkse koek gebakken bestrooid met kokos. Deze 
was ook erg lekker. Daarna kwam ze nog rond met kruidkoeken, de ene 
met abrikozen en de andere met studentenhaver.  
De meeste dames hadden hun buikjes al bijna rond, maar toen kwamen 
de boerenjongens van Jantje op tafel en onze “oudere” dames hebben 
zich hier tegoed aan gedaan. Er verschenen bij diverse dametjes een blos 
op de wangen en het gelach was niet van de lucht.  
Daarna had Alie nog een toetje in petto. Een cheesecake werd nog 
rondgedeeld. Erg lekker. 



Ilonka vertelde deze avond over haar honden en Lientje heeft nog een 
leuk gedicht, wat hieronder staat, voorgedragen. 
 
                                           Het spiegeltje. 
Er was eens lang, lang geleden, een boertje, werkzaam en tevreden.                   
Aan weelde was hij niet gewend, een spiegel had hij nooit gekend.                       
Eens toen hij aan het spitten was, vond hij een aardig stukje glas. 
’t Zat onder het vuil en onder ’t zand. Hij nam het in zijn vereelte hand.                 
Hij veegde het aan zijn broekspijp af, hij keek er in en stond paf!                           
Mijn vader sapperloot, die man is al zoveel jaren dood.                                         
M’n vader, die goede man, hij is het, hij kijkt mij an!                                               
Hoofdschuddend stak hij het in zijn zak. “k bekijk het thuis op mijn gemak.           
Maar telkens keek hij er weer naar, het was toch o zo wonderbaar.                      
Intussen begon hij te overleggen, wat daar zijn vrouw wel van zou zeggen.          
Ze was zo bazig, zijn Katrien, zij zou hem uitlachen misschien.                             
Omdat hij daar zo bang voor was, verborg hij het onder zijn matras.                     
Maar telkens ging hij erheen, m’n vader zei hij weltevree.                                      
Dat wekte argwaan bij zijn vrouw, die ’t fijne ervan weten wou.                              
En hij weer de deur uit was, toen zocht en vond zij het stukje glas.                       
Wat is dat voor een zotternij? Wat moet hij daarmee, peinsde zij.                          
Daar moet iets niet in orde zijn, zij wantrouwde haar goeie Hein.                           
Zij draaide het om en keek en zuchtte toen totaal van streek.                                
Daar heb je het nou, ik wist het wel, er is een ander in het spel                             
M’n man, hij heeft geen hart in ’t lijf , hoe houdt hij van zo’n lelijk wijf!!!! 
                                      Einde 
 
De avond werd door Marthy voor de laatste keer afgesloten met haar 
welbekende woorden: lekker slapen en morgen gezond weer op. 
 

Marijke Uitbeijerse 
 



 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In onze laatste publicatie stonden we stil bij een vooraankondiging van de 
jaarvergadering van stichting SVO. In deze Snikke van februari willen we 
alvast melden dat de jaarvergadering gepland staat op 25 maart 
aanstaande. We willen u verzoeken deze avond nu al vrij te houden in uw 
agenda. De vergaderagenda zullen we publiceren in de Snikke van maart! 
 
We hopen dat iedereen weer is bekomen van de toneelavond die 
georganiseerd werd door cv MIK. We aanschouwden een geweldig 
toneelstuk en ook na afloop bleef het nog vele uurtjes gezellig. Het 
faciliteren van deze door MIK georganiseerde avond betekent ieder jaar 
opnieuw voor SVO ook de nodige voorbereiding. Gelukkig kunnen we dat 
in nauwe samenspraak met zowel toneelspelers als MIK doen en bestaat 
er inmiddels al enige jaren een draaiboek aan de hand waarvan de 
structurele activiteiten die met een toneelavond samenhangen, 
makkelijker georganiseerd en verdeeld kunnen worden. We hebben in 
ieder geval geconstateerd dat de verkoop van broodjes beenham, in 
plaats van de gebruikelijke gehaktballen, als succes werden ervaren bij 
vele bezoekers. Bijkomend voordeel was dat de bereiding en 
tijdsinvestering die samenhangt met de verkoop van dit product, veel 
minder intensief is dan bij de bereiding van gehaktballen. SVO is 
voornemens met MIK nog de gebruikelijke evaluatie door te nemen  van 
de gehele avond. 
Op vrijdag 14 februari organiseren we weer onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Zoals al enkele jaren gebruikelijk gaan we weer bowlen 
bij de Oringermarke. In een volgende Snikke zullen we stilstaan bij het 
verloop van deze avond.  
Inmiddels is in de gymzaal een nieuwe verwarmingsklok gemonteerd, op 
dezelfde plaats waar de oude ook hing, namelijk in de dameskleedkamer 
ter hoogte van de douches. Deze nieuwe klok is tot maximaal 6 uur 
instelbaar en kent een automatische terugloop. We willen sporters en 
andere gebruikers verzoeken de tijd enigszins nauwkeurig in te stellen 
voorafgaand aan het gebruik van de zaal, aangezien handmatig 
terugdraaien van de knop bij beëindiging van de activiteiten weliswaar 
technisch mogelijk is, maar funest is voor de apparatuur. Aan een ieder 
dus hierbij het verzoek de zaalverwarming nauwkeurig in te stellen en de 
knop NIET handmatig terug te draaien!  
 
Tenslotte enige aandacht voor het schenken van alcohol. Sinds de 
recente verandering van de drank- en horecawet geldt dat SVO, nog 



nadrukkelijker dan hiervoor, zich dient te bepalen en verhouden tot de 
nieuwe regelgeving. Die regelgeving ziet er onder andere op toe dat geen 
alcohol geschonken mag worden aan jongeren beneden de 18 jaar. Op 
overtreding staan forse boetes voor de uitbatende partij (in dit geval SVO). 
In beginsel lijkt die nieuwe wetgeving met betrekking tot de verhoging van 
de leeftijdsgrens simpel uitgevoerd te kunnen worden: We schenken geen 
alcohol aan mensen beneden de 18 en als we twijfelen, vragen we om 
een legitimatiebewijs. SVO meent echter vooralsnog dat de uitvoering 
gecompliceerder ligt of kan liggen. Odoornerveen is een relatief kleine 
gemeenschap waarin veel mensen elkaar kennen. We willen voorkomen 
dat omwille van het wel of niet schenken van alcohol problemen ontstaan 
binnen het verenigingsgebouw die in de reguliere sociale context van 
bewoners niet zouden zijn ontstaan. Daarnaast meent SVO dat er 
grenzen kunnen zijn ten aanzien van de eisen die we stellen aan de 
taakuitoefening van vrijwilligers; SVO wil vooralsnog niet van vrijwilligers 
verlangen dat via het toepassen van strikte controle op alcoholgebruik het 
vrijwilligerswerk minder aantrekkelijk wordt of, erger nog, er problemen 
zouden ontstaan tussen bewoners onderling op grond van de wijze 
waarop wel of niet het te voeren alcoholbeleid binnen het dorpshuis ter 
hand wordt genomen. De komende periode wil SVO over de wijze waarop 
het alcoholbeleid vorm krijgt en wordt uitgevoerd in gesprek met 
gebruikers, vrijwilligers en DAR. U hoort daar vast meer van! 
 

   Namens SVO, 
        Robert Nijboer, secretaris 



 

 

11 februari, vanaf 19:45 uur 
AED INFORMATIEAVOND, Plaatselijk Belang 

 
13 februari, vanaf 20:00 uur 

JAARVERGADERING, c.v. MIK 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van c.v. MIK 
d.d. 13 februari 2014 in dorpshuis De Miet, aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen jaarvergadering 14 februari 2013 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Financieel jaarverslag penningmeester 
7. Verslag kascontrole commissie 
8. Benoeming nieuw kascontrolelid 
Pauze 
9. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar - Mariska Oving  
Voorstel nieuw bestuurslid  - Pien Bonga 

10. Vaststellen contributie 2014 
11. Bespreken activiteiten 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
Na afloop spelen we weer een aantal rondjes Bingo! 
 



KLEURPLAAT 
 
Tussenstand 1 t/m 6 jaar  Tussenstand 7 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 20 pnt  Anne Ruiter  30 pnt 
Norah Evenhuis 20  Gerrit Vos  20 
Steijn Evenhuis 10  Marloes Boels  20 
Pascal Eggens 10  Marlijn Eggens 10 
Nienke Eggens 10  Jeffrey Eggens 10 
Thijs Ruiter  10 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 

10 – 51 – 66 – 58 – 38 – 70 – 43 – 67 
 
Met deze acht nieuwe BINGO-getallen hebben we nu 60 getallen 
gepubliceerd. Iemand moet nu toch wel haast een volle BINGO-kaart 
hebben…! Mocht dat zo zijn, breng de kaart dan, voorzien van uw naam 
en adres, naar de familie Nienhuis, Noordzijde 17! 
 



VIJFENZEVENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant  
4 februari 1939 
 

STICHTING "HET ELLERSTSVELD" 
tehuis voor Ouden van Dagen te SCHOONOORD 

Aanvragen om opname: In het D.V. dit jaar te openen Tehuis voor 
Ouden van Dagen, worden nu reeds ingewacht. 
Verpleegprijs fl 6,50 p.w. Alles vrij, dokter enz. 

Maximum aantal plaatsen 22. 
Aanvragen en inlichtingen bij den Secretaris. 

Voor het Bestuur:  Ds. I. Faber, voorz. 
                                    A.S. Warmels, secr. 

 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 18 februari 1939 – Tarwe uitgewinterd. 
Ten gevolge van de strenge vorst dezen winter, heeft de te velde staande 
tarwe hier, evenals elders, danig geleden. Opvallend is het echter, dat 
percelen die ongeëgd zijn blijven liggen, waardoor een flinke kluit aan de 
oppervlakte bleef, er beter zijn afgekomen. 
Ook zagen wij enkele percelen bezaaid met het soort Carstin V die in veel 
mindere mate waren uitgewinterd als andere soorten. Waarmee dit ras 
zijn eigenschap van grotere wintervastheid demonstreerde. 
 


