
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  4 maart 2015     
 
Februari of Sprokkelmaand is al weer een eindje op weg, een korte 
maand met dit jaar maar 28 dagen.  
De naam “sprokkelmaand” heeft, zo lees ik, in Wikipedia, niets te maken 
met het woord “sprokkelen”.  De naam is afgeleid van het woord 
“sporkelen” dat “springen” betekent. Dit slaat op het feit dat het aantal 
dagen een keer in de vier jaar verspringt. 
Dit is niet de enige uitleg over de afkomst van het woord sprokkelmaand. 
Ook volgens Wikipedia, is sprokkelen afgeleid van het Latijnse woord 
“spurcus” wat “smerig” betekent. Hiervan zou dan het woord sprokkelen 
zijn afgeleid. 
Welke uitleg ook de juiste is maakt in het dagelijks leven weinig uit, tenzij 
u juist in februari hout zou willen gaan sprokkelen. 
Geen echte winter tot nu toe. Sombere dagen en dagen met zon wisselen 
elkaar wat af. Nu en dan worden we wakker in een witte wereld. Een 
enkele keer ligt er dan genoeg sneeuw om een sneeuwpop van te maken 
zodat de winter toch wat plezier brengt. Maar de maand is nog niet om. 
Het is 36 jaar geleden – 1979 – dat de winter van 13 op 14 februari 
sneeuwstormen en strenge vorst bracht. Daar zitten we ook niet meer op 
te wachten, denk ik. 
Wanneer ik uit het raam kijk zie ik soms vijf reeën lopen die het land 
afstropen op nog wat eetbaars. 
Grote vluchten ganzen hebben de meeste percelen al “afgegraasd” naar 
overgebleven stukken suikerbiet of achtergebleven maïs. Het is een 
prachtig gezicht om ze te zien vliegen en samen zien landen. 
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Het blijft een raadsel waarom de ene vlucht 
soms naar het oosten vliegt en een andere 
tegelijkertijd naar het westen. Zou de voorste 
gans dat bepalen of zou een gans die toch een 
andere kant op wil snel naar voren vliegen om 
zijn/haar richting aan te geven, en dan maar 
hopen dat de rest volgt? 
Niels Holgersson zal het waarschijnlijk wel 
hebben geweten. Hij vloog tenslotte op de rug 
van de gans  Akka van Kebnekajse `vanuit 
Skane in het zuiden van Zweden naar Lapland. 
Lees er het boek “Niels Holgerssons” wonderbare reis maar eens op na.  
 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://weblog.harfsterkamp.nl/media/2/20111030-Nils Holgerson.jpg&imgrefurl=http://weblog.harfsterkamp.nl/beekprikkel.php?itemid=552&h=418&w=420&tbnid=SB11sGWhOVFgXM:&zoom=1&docid=R0y9yHCaDhaFCM&ei=e-_VVLzxIaXV7AaG14CYAg&tbm=isch&ved=0CHgQMyg1MDU


AGENDA 
   
10 feb – Vrouwen van Nu (gezonder leefstijl) 
12 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
14 feb – Schaatsen Bonte Wever Assen 
18 feb – Klaverjassen 
21 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
  4 mrt – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
  4 mrt – Klaverjassen 
10 mrt – Vrouwen van Nu (eendagsbestuur) 
18 mrt – Klaverjassen 
21 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
SPELLETJESAVOND en 
JAARVERGADERING 
 
Op 20 januari 2015 hebben wij onze jaarvergadering gehouden. De avond 
wordt geopend door Ciska. In haar voorwoord wordt Hilly bedankt voor de 
6 jaren die zij als bestuurslid heeft volbracht. Zij treedt af en met algemene 
stemmen wordt Eppie Nieuwlaat gekozen. De verslagen van de 
secretaresse en penningmeesteresse worden goedgekeurd. Ciska komt 
ook nog terug op een vraag uit de vorige vergadering omtrent de 
veiligheid en eventuele calamiteiten tijdens onze clubavond. Er worden 
door Stiny de ingekomen stukken voorgelezen. De reiscommissie heeft 
ook hun jaarverslag overlegd en het nieuwe programma voor het 
komende jaar gepresenteerd. Marjolein laat de 5 kousen zien die door de 
Creaclub zijn gemaakt. Deze kousen worden een onderdeel van een 
manifestatie in mei in Leiden, waar alle Vrouwen van Nu van Nederland 
een bijdrage aan leveren, door middel van het aanleveren van gepimpte 
kousen.  Na het tweede kopje koffie of thee met een rolletje worden er 6 
groepjes gevormd. Er zijn 6 spelletjes die gespeeld moeten worden. Er 
zijn 3 tafels met woordspellen, die 10 minuten de tijd krijgen om ze op te 
lossen. Een andere groep gaat sjoelen. Door Geert Boels zijn er twee 
mooie houten spellen gemaakt, nl. ringwerpen en een rolspel. Na de 
jaarvergadering was het fijn om wat te gaan doen. Na 10 minuten 
moesten de groepjes naar een volgend spel en aan het einde van de 
avond werd alles opgeteld en nagekeken. Er was een poedelprijsje ( een 
leuk vaasje) voor de laatst geëindigde en een 1e prijs ( een bordje om je 
chocolaatjes op te presenteren) voor de beste groep. Al met al werd het 
een latertje want na 11 uur sloten de deuren van het clubgebouw weer. 
  

Marijke Uitbeijerse 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
TIROLERFEEST 
 
Vrijdag 30 januari was er de Tirolerparty. Dit in plaats van de jaarlijkse 
toneelavond omdat komende  zomer het 160-jarig bestaan van 
Odoornerveen wordt gevierd. De gymzaal was voor het Tirolerfeest 
sfeervol aangekleed met partytenten , kerstbomen en kerstverlichting. Om 
20 uur had de band Orkest Plus zich gereed gemaakt om er een leuk 
feest van te maken.  Dat was het ook, aldus de reacties die we kregen. 
Tijdens deze avond hadden we de gewone kleine loterij waar weer de 
leuke prijzen mee te winnen waren en natuurlijk hadden we de trekking 
van de grote loterij, waarvan de opbrengst voor het dorpsfeest is. Hiervoor 
was de feestcommissie bij U aan de deur geweest en hierbij zijn 247 loten 
verkocht. De trekking is gedaan door een onafhankelijk persoon, namelijk 
de enige vrouwelijke muzikant.  
De prijzenwinnaars zijn: 
1e prijs, 1 minuut gratis winkelen COOP Schippers : 

: P. Bonga  (Borgerzijtak 12) 
2e prijs: Terrasheater    : B. Brauckman (Zijtak 5) 
3e prijs: Diner voor 2 bij Bistro La Finca : H. Hoving  (Zuidzijde 44A) 
 
Na de trekking werd het feest vrolijk voortgezet. De band heeft een Anton 
en Heidi gekozen. De mooiste Anton van de avond was Rieks Bloeming 
en de mooiste Heidi was Linda Boels. Nadat de band gestopt was met 
spelen is de muzikale invulling overgenomen door een karaokeset, 
waarvan gretig gebruik van werd gemaakt. Hier kwam veel muzikaal talent 
van Odoornerveners naar boven, de een wat beter dan de ander, dat dan 
weer wel. Iedereen bedankt voor de gezelligheid. Wij vonden het een erg 
geslaagd feest en we hopen jullie ook! 

Bestuur c.v. MIK 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op donderdag 12 
februari 2015 in dorpshuis “De Miet”. Aanvang 20.00 uur. 
 
 Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen jaarvergadering 13 februari 2014 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Financieel jaarverslag penningmeester 
7. Verslag kascontrole commissie 
8. Benoeming nieuw lid kascontrole 

 

PAUZE 
 

9. Vaststellen contributie 2016 
10. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Adri van Bergen 
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 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De BINGO-kaarten beginnen nu toch voller te worden. Het wordt dus al 
een beetje spannend. Wij hebben voor februari acht nieuwe getallen 
getrokken die u door kunt strepen. Veel succes en mocht de kaart vol zijn 
lever hem dan in bij de familie Nienhuis, Noordzijde 17. Zet wel uw naam 
en adres op de achterzijde van uw BINGO-kaart. De volgende getallen 
zijn getrokken: 
 

– 3 – 57 – 44 – 12 – 56 – 73 – 34 – 19 – 
 

  



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  50 pnt  Marloes Boels  30 pnt 
Pascal Eggens 20 pnt  Anne Ruiter  30 pnt 
Nienke Eggens 10 pnt  Lars Eggens  10 pnt 
Thijs Ruiter  10 pnt  Marlijn Eggens 10 pnt 
 



PUZZEL 
 
Deze maand zijn er wederom diverse oplossingen ingeleverd. In de 
berekening van het aantal punten is er de vorige keer een foutje geslopen 
waardoor familie Pleiter er een punt bij krijgt. Het verschil in punten in het 
linker rijtje is hierdoor minimaal en is het ongekend spannend aan de top. 
 
Na 5 puzzels is de tussenstand als volgt: 
1. J. Eggens (Odoorn) 50 pnt  5. Gineke Loman 28 pnt 
2. H.J. Pleiter (Vlagtwedde) 49 pnt  6. Geert Boels  19 pnt 
3. A. Cremers   48 pnt  7. Erik Nijenhuis 10 pnt 
4. C. Zandbergen  47 pnt  8. Bettie Kuipers 10 pnt 
 
In de vorige puzzel was het woord "VERVENER" 52 keer gevormd. 
Hieronder een overzicht waarin iedere beginletter "V" en de bijbehorende 
richting van het woord is vermeld. De puzzel is verdeeld in 21 verticale 
kolommen A t/m U en 21 horizontale rijen met de nummers 1 t/m 21. De 
laatste letters H, V en D staan voor horizontaal, verticaal en diagonaal. 
Beginletters "V" staan op A1H, A1V, A9V, A9D, A17H, A18D, B9V, B10D, 
B11D, B13D, B13V, C13D, C14D, C18H, C20H, D5H, E11D, F2H, F8V, 
G7D, H3H, H21H, H21H, I7V, I10D, J6D, J11V, J19H, J19D, K1H, K1D, 
K3D, K9D, K10D, K13D, K14D, K16D, K19H, K20H, K20D, K21D, L6D, 
L11D, M17D, S11V, S11V, T4V, T13V, U1D, U2H, U12V, U12V. 
 
Deze maand bestaat de puzzel uit 16 cryptische omschrijvingen die ieder 
een oplossing geeft bestaande uit 1 woord of meerdere woorden en dan 
zonder spatie aan elkaar geschreven. Het aantal vet gedrukte vakjes komt 
overeen met het aantal letters van iedere oplossing waarbij de "ij" in 1 
vakje wordt ingevuld. Alle oplossingen zijn in meer of mindere mate gelinkt 
aan Odoornerveen en kunnen in het diagram van vakjes worden 
geplaatst. Om iets te helpen zijn er reeds enkele letters ingevuld. 
 
Van links naar rechts: 
4) Reiziger op het land 
6) Moderne dames 
8) Dit is niet smerig water 
10) Oringer turf 
11) Er is hoop voor de Drentse parasiet 
13) Stroperige weg voor een paard 
14) Vrouwelijk deel van een boom 
16) Stuk vesting in een gebied met woningen 



Van boven naar beneden: 
1) Het trieste vaartuig 
2) Lokale waarde van een aandeel 
3) Een pak slaag voor de weg die wordt afgelegd 
5) Koninklijk water 
7) Luchthaven dat als voorbeeld dient 
9) Daar is 'n plaats voor stof te vinden 
12) Ordinair gebied 
15) Gebied om ondeugend te zijn 
 

 
 Graag de gehele puzzel inleveren via desnikke@hotmail.com of in de 
brievenbus van Noordzijde 7-B voor of op 4 maart. 
  



90 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 10 februari 1925 – Schoonoord 
Onder de tram. Terwijl de arbeider K. uit de gemeente Gasselte, 
werkzaam aan de duikerlegging te Odoornerveen, op de fiets op De Kiel 
reed, kwam hem de tram van 2.30 uur uit Assen achterop. Menende dat 
het een auto was, week hij zover mogelijk naar rechts uit met het 
ongelukkige gevolg dat hij onder de tram raakte. De fiets werd totaal 
verbrijzeld. K. werd bij den arbeider J. Alting binnengedragen, alwaar de 
hulp van dr. Pijbes werd ingeroepen, die vervoer verbood. 
  
 

80 JAAR GELEDEN 
 
7 februari 1935 – Odoornerveen 
Benoemd 
Tot kweekeling met akte aan de bijzondere school alhier, is benoemd de 
heer J. de Vroome te Schoonoord. 
 
11 februari 1935 – Odoornerveen 
Piraten van de weg 
Terwijl de smidsknecht K.W. alhier des nachts, terug kwam van een 
feestje werd hij even buiten Exloo opgewacht door een troepje jongens. 
Een van de jongens sloeg W. van de fiets. W., die geen goeds vermoedde 
van de heeren, ging aan de haal, zijn fiets achterlatende. Toen hij de 
volgende dag de fiets weer wilde ophalen bleek hem dat de banden van 
het voorwiel waren stukgesneden, terwijl een van de handbeschermers 
verdwenen was. Naar wij vernemen heeft de gemeenteveldwachter 
Kramer tegen een boerenknecht aldaar, terzake proces verbaal 
opgemaakt. Het is te hopen dat de laffe kerels een flinke straf krijgen. 
 
14 maart 1910 – Schoonoord 
Daartoe uitgenodigd door het bestuur der Landbouwvereeniging 
“Schoonoord – Odoornerveen” trad zaterdagavond alhier in het café van 
R. de Lange Hzn. Op de heer mr. H. Schildhuis te Groningen met het 
onderwerp “De Landbouw-Onderlinge. Spreker zette duidelijk het doel der 
L.O. uiteen. Een twaalftal personen wenschten zich aan te sluiten. 
 
  



145 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 18 november 1870 
Schoonoord – Klaagt men elders in Drenthe over de modderwegen ook 
hier behoeft men niet op muilen of slofjes te gaan wandelen. Naar 
Zweeloo ziet het er allertreurigst uit. Vooral de zogenoemde Schapedrift is 
zoo erg, dat zelfs wagens zich den omweg over Wesup getroosten. Werkt 
zulks zeer nadelig op de communicatie, nog onverantwoordelijker is die 
erbarmelijke toestand met het oog op onzen postbode, die alle nachten 
om half vier, met gevaar voor zijns levens, naar Zweeloo moddert. Zijn er 
dan geen bevoegde machten in de wereld, die zorgen kunnen voor een 
ordentelijk voetpad. 
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