
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M 2 maart 2016     
 
 
In een statistisch veel te warme februarimaand zet de typeredactie zich 
aan haar taak het februarinummer van De Snikke in elkaar te zetten. 
Ondanks enige koude dagen in de achter ons liggende januarimaand met 
veel gladheid door ijzel, sneeuw en een dun laagje ijs op het 
Oranjekanaal, zette de winter niet door. Pech voor de IJsvereniging, geluk 
voor al die mensen die al reikhalzend uitzien naar warmere periodes. 
 
Weer of geen weer, De Snikke is inmiddels een vaste waarde in ons dorp. 
Maand in maand uit zetten vrijwilligers zich aan de taak het dorp te 
voorzien van plaatselijk nieuws. In deze Snikke leest u onder andere over 
de gepasseerde toneelavond, nieuws van de Vrouwen van Nu en de 
stichting Verenigingsgebouw en wordt er weer invulling gegeven aan de 
rubriek ‘Even voorstellen’. 
 
U treft natuurlijk de maandelijkse BINGO-trekking aan: het belooft nu wel 
weer spannend te worden, aangezien de periode waarin de eerste 
winnende BINGO’s vallen nu weer nadert! Houd de nummers scherp in de 
gaten, streep ze af van uw kaart en haast u naar Noordzijde 17 om uw 
winnende BINGO’s, voorzien van uw naam en adres, in te leveren voordat 
de eerstvolgende Snikke wordt gedrukt (in dit geval voor 4 maart 
aanstaande)! 
 
We wensen u veel leesplezier! 
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AGENDA 
 
  9 feb  – Vrouwen van Nu (jubileum 80 jaar bestaan) 
11 feb  – Jaarvergadering c.v. MIK 
17 feb  – Klaverjassen 
20 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
20 feb  – Schaatsen kunstijsbaan “De Smelt” 
  2 mrt – Laatste dag kopij inleveren De Snikke 
  2 mrt – Klaverjassen 
19 mrt – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
16 mrt – Klaverjassen 
27 mrt – Eerste Paasdag 
28 mrt – Tweede Paasdag 
30 mrt – Klaverjassen 

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

  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van dit seizoen is als volgt: 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 40 pnt    Nienke Eggens 20 pnt 
Thijs Ruiter 20 pnt    Anne Ruiter  20 pnt 

Marlijn Eggens 10 pnt 
      Lars Eggens  10 pnt 
 



95 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant  - 2 februari 1921 
Odoornerveen – Maandag sloegen de paarden van den landbouwer J. 
Steenbergen op hol. De kar, waarop vier zoons van S. gezeten waren, 
slingerde geweldig en vertoonde nu eens neigingen om in ’t kanaal, dan 
weer om in de sloot langs de weg te geraken. Twee zoons wisten er tijdig 
van af te komen, maar de anderen geraakten, toen de kar in de sloot 
kwam, onder het voertuig. De paarden holden intussen verder, kwamen 
tegen het huisje van Kuipers aan, vernielden daar een paar ruiten en 
geraakten eindelijk min of meer vast in het hek van Wever, zoodat ze tot 
staan kwamen. De beide slachtoffers waren intusschen weer op de been 
gekrabbeld. De blessuren aan het hoofd lieten zich eerst nogal ernstig 
aanzien, maar bij nader onderzoek bleek dat het ongeluk betrekkelijk goed 
was afgelopen  
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant  -  12 februari 1921 
Odoornerveen – Toen de landbouwer Kruit ’s morgens in de schuur kwam 
bemerkte hij dat het deurtje van het kippenhok openstond. Bij nader 
toezien bleek dat twee kippen verdwenen waren. De politie werd met het 
geval in kennis gesteld, maar de dader is nog niet gevonden. 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant  -  23 februari 1921 
Odoornerveen – Maandagavond werden in Schoonoord en Odoornerveen 
door een troep van ongeveer 60 man bij vele ingezetenen de ruiten 
ingegooid of ingeslagen. Er zijn bij verschillenden al ruiten vernield. Ook 
werden twee vaten met petroleum te water gegooid. Bij den caféhouder 
M. te Eeserveen heeft men de chocolade uit het kastje gehaald. De politie 
heeft de zaak in handen. 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 

“Veranderingen in de zorg” 
door Marten Kemper 
 
Op 19 januari was de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu en na 
afloop kwam Marten Kemper een presentatie houden over de 
veranderingen in de zorg voor de afdeling Borger/Odoorn. Hij vertelde ons 
eerst wat over zichzelf. Hij is maatschappelijk werker en is nu aangesloten 
bij het sociale team van Borger/Odoorn. Hij heeft in Odoornerveen 
gewoond. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente met 3 sociale teams van 
start gegaan t.w. Sociaal team “het Veenland” voor inwoners van Nw-
Buinen, Buinerveen, Drouwenermond en Drouwenerveen, “de Monden” 
voor inwoners van 1e-en 2e Exloërmond, Valthermond en 2e Valthermond 
en Zandberg en  “de Hondsrug” voor de inwoners van Borger, Drouwen, 
Bronneger, Bronnegerveen, Buinen, Westdorp, Ees, Eesergroen, 
Eeserveen, Ellertshaar, Exloo, Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloërveen en 
Odoornerveen. Alle sociale teams zijn te bereiken onder het gratis 
nummer 0800-2009. In het sociale team werken mensen die u graag 
informatie en advies geven, met u meedenken en als het nodig is en 
helpen bij het vinden van een oplossing die goed bij u past. U kunt bij hen 
terecht met vragen over uw gezondheid of hulp die u nodig heeft in uw 
dagelijks leven, bijvoorbeeld schoonmaak, ondersteuning of advies over 
uw geldzaken. Zij zijn ook het aanspreekpunt over psychische klachten, 
opvoeding, werkloosheid, relatieproblemen, verslaving, woonproblemen, 
mantelzorg, hulpmiddelen, vrijwilligerswerk of overlast. Indien u hun hulp 
inschakelt blijft de contactpersoon uw vaste aanspreekpunt. Zij zorgen 
dan voor de juiste hulp voor uw probleem. Een eerste contact is meestal 
bij u thuis, het zgn. keukentafelgesprek. Het kan natuurlijk ook ergens 
anders. Zij willen maatwerk leveren, nl. van “ik heb recht op” naar samen 
op zoek naar wat nodig is. Omdat de mensen tegenwoordig langer in hun 
eigen huis moeten blijven is de zorg complexer geworden. In 
samenwerking met b.v. de thuiszorg, buurtzorg, Icare en 
wijkverpleegkundigen en soms de wijkagent wordt naar een pasklare 
oplossing gezocht. Zij hanteren de volgende stappen die hij ons in de 
vorm van een regenboog presenteerde. 
Sociaal team - beleid, trends en monitoren 
Sociaal team uitvoering- budget, keukentafelgesprek, preventie vroeg 
signalering 
Sociaal Netwerk - familie, buren , collega’s, vrienden 



Algemene Voorziening- b.v. jeugdzorg, werkgevers, voedselbank, 
steunpunt vrijwilligerswerk, openbaar vervoer, CJG, Kerk, 
maaltijdvoorziening enz. 
Collectieve Voorziening- dagbesteding, zorginstelling, behandelinstelling, 
hospice enz. 
Individuele Voorziening- jeugdreclassering, palliatieve zorg, bijstand, 
revalidatie, schuldhulpverlening, de Trans, intensieve thuishulp enz. 
 
Er werden door onze leden diverse vragen aan Marten gesteld die hij 
duidelijk kon beantwoorden. Het was een fijne avond waar iedereen wat 
aan heeft gehad. 
 
De eerstvolgende verenigingsavond van de Vrouwen van Nu is op 
dinsdag 9 februari 2016. Deze avond staat in het teken van ons 80-
jarig bestaan en wij verzoeken iedereen om 18.00 aanwezig te zijn in 
dorpshuis "De Miet". 

Marijke Uitbeijerse 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
TONEELAVOND  c.v. MIK 
Vrijdag 29 januari was het weer zover: de jaarlijkse toneelavond van cv 
Mik. Na maanden van voorbereiding was dan eindelijk de avond gekomen 
waarop een ieder gewacht had. Onder leiding van Eddy Zinnemers 
hadden verschillende dorpsgenoten een stuk ingestudeerd met als titel 
‘High Tea bij bakkerij van Schie’, wat zich afspeelde in een bakkerij. 
Mevrouw Van Schie overtuigt haar man met een briljant idee om de 
bakkerij nieuw leven in te blazen:high tea party’s en een lunchroom… kon 
zij weten dat Wendy ‘high’ wel heel letterlijk zou nemen. Een hilarische 
klucht in drie bedrijven. Het stuk zat er goed in, iedereen kende zijn rol en 
de typetjes werden goed neergezet. Vanuit de zaal klonk een vrolijk 
gelach.  
 
Nadat de spelers, regisseur, souffleurs, toneelmeester, grime en alle 
vrijwilligers bedankt waren, volgde de trekking van de loten. Dit jaar waren 
de prijzen anders dan andere jaren. Er konden mandjes gewonnen 
worden met daarin een koffiepakket, snoeppakket, soeppakket, bakpakket 
en zo maar door.  
 
Na de trekking van de loten werd het feest vrolijk voortgezet. Onder 
leiding van DJ Wim, die ervoor zorgde dat er een gezellige muzikale noot 
door de zaal klonk. Helaas werd er dit jaar weinig gedanst maar vooral 
veel bij gekletst met dorpsgenoten, wat natuurlijk ook altijd goed is voor de 
saamhorigheid van het dorp. Iedereen bedankt voor de gezelligheid . Wij 
vonden het een geslaagd feest en we hopen jullie ook! 
 

Bestuur c.v. MIK 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
JAARVERGADERING c.v. MIK 
Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van c.v. MIK, 
d.d 11 februari 2016 in dorpshuis "DeMiet", aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen jaarvergadering 11 februari 2015 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester 
7. Verslag kascontrole commissie 
8. Benoeming nieuw kascontrolelid 

Pauze 
9. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Anita Begeman  
10. Vaststellen contributie voor het jaar 2016 
11. Bespreken activiteiten 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

Na afloop spelen we weer een aantal rondjes BINGO. 
Bestuur c.v. MIK 

  



SNELLER INTERNET IN ODOORNERVEEN 
 
Interesse in snel internet via glasvezel? Wanneer komt dat nou eens 
in Odoornerveen? 
 
In de vorige Snikke  heb ik u geïnformeerd over de huidige stand van 
zaken rondom de  realisatie van breedband internet. 
In Odoornerveen hebben we 178 “witte” adressen, d.w.z. dat het bij deze 
adressen alleen mogelijk is internet te verkrijgen via koperdraad. Bij de 
vorige uitgave van de Snikke hadden  zich 58 “witte” adressen in 
Odoornerveen aangemeld door het invullen van een intentieverklaring op 
de website http://wilookglasvezel.nl/. Op dit moment zijn dat er 62. Dit is 
34,8 % van alle aansluitingen. Helaas is dit aantal onvoldoende om 
geïnteresseerde partijen te vinden voor de financiering, aanleg en 
exploitatie van breedband internet. Er zullen zich meer dan 70% van de 
adressen moeten aanmelden.  
Om dat te realiseren zullen we de komende maanden contact opnemen 
met die adressen, die zich nu nog niet hebben aangemeld. Op die 
adressen zult U extra informatie ontvangen over de mogelijkheden die 
breedband internet u kan bieden en mogelijk iemand aan de deur krijgen, 
die u naar uw mening zal vragen. Door een intentieverklaring te tekenen 
geeft u slechts aan geïnteresseerd te zijn in de aanleg, maar u bindt zich 
nog nergens aan. Dat komt pas aan de orde bij de volgende fase, 
wanneer de financieringsmogelijkheden en abonnementsvormen bekend 
zijn. 
 
En wat ervaart u dan, wanneer u de beschikking heeft over 
breedband internet? 
Geen trage e-mail meer met ophalen foto’s, sneller foto’s bekijken van uw 
(klein)kinderen, sneller op uw vakantiesite of boekingsite, filmpjes 
afspelen gaat beter, Youtube, Facebook, Instagram zijn sneller, betere 
verbinding met Skype, Facetime en met meerdere pc’s en tablets tegelijk 
internetten. En weet u dat u ook televisie kunt kijken via internet en dat u 
dan uw satellietschotel of Digitenne niet meer nodig hebt? En u kunt ook 
bellen via internet? Dat scheelt extra abonnementskosten! 
 
Wat gebeurt er, wanneer er voldoende intentieverklaringen zijn? 
Dan zal er worden overgegaan naar het proces van realisatie. Er wordt 
een keuze gemaakt voor de beste infrastructuur met de voordeligste 
aanbieders. Op basis van deze informatie wordt u vervolgens een 
abonnement aangeboden, pas dan verbindt u zich formeel. 



Ik heb geleerd dat bij dit proces veel vragen rijzen, waarvan een aantal al 
zijn beantwoord op de website http://wilookglasvezel.nl/, maar veel details 
kunnen pas echt beantwoord worden in deze laatste fase. Laat u dat er 
niet van weerhouden uw intentie kenbaar te maken, want lukt het eerst 
niet tot een minimum aantal te komen, dan wordt de laatste fase wellicht 
nooit bereikt.  
 
Heeft u toch vragen die nog niet op de website worden beantwoord, bel 
mij dan gerust: Tel. 06-51155602. Sjaak Janson, namens Breedband 
Borger-Odoorn 

Sjaak Janson 
  



VROUWEN VAN NU 
 
Een zondagmiddag met “Aanplak 
Harrie” in VanSlag in Borger. 
 
De reiscommissie van de Vrouwen van Nu had voor januari een culturele 
activiteit op het programma staan. Er was gekozen voor een concert van 
de Zwolse band “Aanplak Harrie”. 
Ik had er nog nooit van gehoord. Wilde ik daar wel naar toe? Omdat ik de 
meeste muziek veel te hard vind klinken zocht ik eerst maar eens op de 
computer om te horen wat ik zou kunnen verwachten. Dat viel mee: 
Nederlandse luisterliedjes!Geen ingewikkelde teksten: de inhoud van de 
liedjes vertelden over het gewone leven en de zang werd niet door de 
muziek overstemd. Ondanks dat verstond ik het eind van de laatste regel 
van het eerste liedje niet. Eerst verstond ik: “neem mijn pony” maar dat 
sloeg, dacht ik, nergens op. Daarna hoorde ik: “neem mijn body”, waar ik 
me wel iets bij kon voorstellen, maar dat leek me wat al te snel te gaan. 
Tenslotte verstond ik wat er werd gezongen: “neem mij voor lief!” 
Zo luisterden we naar: ‘Iedereen leeft voor ’t eerst, maar niemand weet 
hoe het moet’, naar ‘De ambtenaar van de burgerlijke stand’, en ‘Het been 
van Wijhe’.Het liedje: ‘Weg is weg’ over sparen en bewaren sprak me 
persoonlijk natuurlijk wel aan. (Had ik in de laatste Snikkes niet uitgebreid 
geschreven over mijn hobby’s van bewaren en verzamelen?) 
Verder kwamen onder meer ‘Wanneer gaan we weer naar huis’ en 
‘Burgemeester Mooiweer’ voorbij. “Burgemeester” Mooiweer was 
tientallen jaren geleden een bijzondere man in Zwolle.  
De nieuwe cd met de naam “Mooiweer”, die de band onlangs heeft 
uitgebracht is een liefdevolle ode aan deze kleurrijke figuur, zo las ik later 
in de krant. De band bestaat uit vier mannen die op diverse instrumenten 
de zang van Janjaap de Vries begeleiden.  
Het was een mooie middag in een mooie ruimte, nl  de “Wilibrordkerk”, de 
vroegere oude dorpskerk, die in 1826 werd gebouwd en sinds 2013 als 
cultuurpodium dient voor muziek, cabaret, theater en andere vormen van 
kunst. 

Gineke Loman 
 

 

OUD PAPIER 
20 FEBRUARI 

 

  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Op 5 februari trokken wij de volgende 8 BINGO-getallen voor u: 
 

– 5 – 61 – 52 – 36 – 32 – 49 – 56 – 20 – 
 
Heeft u alle getallen van een BINGO-kaart kunnen doorstrepen? Lever 
deze dan duidelijk voorzien van uw naam en adres deze maand in bij de 
familie Nienhuis, Noordzijde 17. 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Zaterdag 20 februari 2015 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan ieder lid op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen  gaan en op vertoon van uw 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. Dit is onder voorbehoud. Als er aan het 
gewest een groot toernooi wordt toegewezen, kan dat aanleiding zijn voor 
een wijziging. 

Wij wensen u alvast veel schaatsplezier. 
H. Boels,  0591-387171 

 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Bij de stichting verenigingsgebouw stond de afgelopen maand de focus 
gericht op het faciliteren van de toneelavond van c.v. MIK. We deden 
(schoonmaak)klussen in de gymzaal en tezamen met c.v. MIK en 
vrijwilligers bouwden we de toestellenberging om tot uitserveerunit en 
bouwden we het podium op de gebruikelijke plaats op. De bar werd tot in 
de late uurtjes bemand door vrijwilligers. Van bestuurszijde zeggen wij 
dank aan iedereen die heeft meegeholpen! 
De komende maand staat in het teken van de afsluiting van het boekjaar 
2015. Voor zover nu duidelijk eindigen we het boekjaar met een klein 
positief resultaat. De definitieve resultaten zullen we presenteren op onze 
jaarvergadering, die we de komende maand gaan voorbereiden. Op 23 
maart aanstaande staat de jaarvergadering gepland. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda! 
Helaas heeft SVO het kindervoetbal moeten staken. Uiteindelijk bleek er 
toch te weinig constante deelname om door te kunnen gaan. Wél is er 
sinds enige tijd een tweede enthousiaste volleybalgroep gestart, op de 
donderdagavond! Met het onlangs gestarte yoga blijft SVO in staat een 
mooi sportprogramma te bieden, waarbij de zaal vrijwel iedere avond 
bezet is.  
In de volgende Snikke zullen wijde agenda voor de jaarvergadering 
plaatsen met een uitnodiging aan alle inwoners deze vergadering te 
bezoeken. 

Namens SVO, 
R. Nijboer, secretaris 


