
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  28 februari 2018    
 
Februari al weer. Dan denk je dat je de winter wel gehad hebt, maar dat kon 
nog wel eens tegenvallen. Er zullen vast ook lezers zijn die dit nog een 
meevallertje vinden; dan moeten ze wel kunnen schaatsen natuurlijk. De 
afgelopen week is er nog weer flink wat water gevallen en vandaag, zaterdag, 
viel het vocht af en toe als sneeuw uit de lucht. 
Ja, deze Snikke wordt weer eens iets later gemaakt en bezorgd dan ons 
streven is. Dit heeft voor een deel ook te maken met sneeuw, niet hier, maar 
in Oostenrijk waar een lid van onze typeredactie zich even heeft uitgeleefd op 
de skies.  
De toneelavond is intussen ook weer geweest; “De Vier Buikjes” konden voor 
een volle zaal optreden, wat natuurlijk altijd plezierig is. Ook nadat het spel 
gespeeld was werd er nog een paar uurtjes doorgefeest. Bij het lezen in “De 
Veldpost”, het oude landbouwblad waar af en toe iets uit wordt gepubliceerd, 
kwam ik een aardig stukje tegen over dameshoeden waarvoor vroeger veel 
mooie vogelveren werden gebruikt. Tegenwoordig draagt bijna niemand nog 
een hoed, zeker niet met veren, of het moet al tijdens een heel chique feestje 
zijn, maar daar worden we gewoonlijk niet voor uitgenodigd. De enige 
bijzondere veer die ik me van vroeger kan herinneren was een zwarte 
struisvogelveer van mijn grootmoeder. Die veer vond ik altijd iets magisch 
hebben. 
O ja, en nog iets, al hoort dat waarschijnlijk niet in “Van de redactie” thuis. 
Vroeger moest in het voorjaar altijd het hele huis worden schoongemaakt. 
Alle kasten werden leeggehaald en ieder jaar kwam daar dan ook een doosje 
met mooie veertjes uit waar ik altijd met bewondering en begerige blikken 
naar keek. Nee, het waren geen veren van een paradijsvogel, maar veertjes 
van een fazant. 
Als de kast schoon was werd het doosje gewoon weer teruggezet. 
Herinneringen! Misschien heeft u die ook wel. Schrijf het eens op en laat ons 
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meegenieten! Heeft u geen herinneringen, maar schrijft u wel graag, dan is 
een plaatsje in het team van interviewers misschien iets voor u. Daar is 
binnenkort plaats voor een nieuwe medewerker. 
   



AGENDA 
 
  7 feb - bezoek provinciehuis in Assen (Vrouwen van Nu) 
13 feb - Voettocht naar Compostella (Vrouwen van Nu) 
14 feb - Klaverjassen 
19 feb - Biljarten 
20 feb - Jaarvergadering c.v. MIK 
26 feb - Jaaroverleg De Snikke 
28 feb - Klaverjassen 
  5 mrt - Biljarten 
10 mrt - Oud papier (IJsverenging Odoornerveen) 
13 mrt - verenigingsavond Vrouwen van Nu 
16 mrt - bezoek theater de Deel in Sleen (Vrouwen van Nu) 
14 mrt - Klaverjassen 
19 mrt - Biljarten 
28 mrt - Klaverjassen 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

JAARVERGADERING 
 
Op 16 januari hebben de Vrouwen van Nu hun jaarvergadering gehouden. 
Namens de SVO was Ria Blankenstein aanwezig. De diverse verslagen van 
het afgelopen jaar werden voorgelezen. Dit jaar is Geesje Oosting al 60 jaar 
lid van de Vrouwen van Nu.  Zij is al sinds 1958 lid. Sommigen van ons waren 
nog niet eens geboren. Zij werd in het zonnetje gezet met een oorkonde en 
een mooi bloemstuk. Tevens was er een verslaggever van Week in week uit, 
die haar interviewde en een foto maakte. Er vonden wat bestuurs- en 
commissie wisselingen plaats. Gelukkig zijn alle plaatsen weer door dames 
bezet. Wij gaan er het komende jaar weer met goede moed in. Na de pauze 
waar iedereen een drankje namens de vereniging kreeg aangeboden en er 
wat versnaperingen op tafel werden gezet was er een ludieke Bingo. Dit hield 
in dat er een verhaal werd verteld waarin getallen waren verstopt. Soms 
hilarische zinnen met de meest vreemde getallen. Er konden aardige prijzen 
worden gewonnen. Zoals meestal kwamen de prijzen bij dezelfde dames 
terecht. Maar desondanks vond iedereen dit een geslaagde avond. 
 

De volgende avond is op 13 februari 2018 om 19.45 in de Miet. Deze 
avond wordt verzorgd door Ria Bunskoek die ons verslag zal doen van 
haar Voettocht naar Compostella. 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Toneelavond 
 
Zaterdag 27 januari was het weer zover, de toneelavond. 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 De vier buikjes. Het hele 
gezin was zwanger geworden tijdens het carnaval. Alle zwangere dames 
verbleven onder een dak. De spanning steeg wanneer de eerste ging 
bevallen. Een vrolijke klucht in drie bedrijven. 
 
Nadat de spelers, regisseur, souffleurs, grime, sponsoren en alle vrijwilligers 
bedankt waren, speelde JustuzzZ zijn eerste blokje muziek. Nadat het eerste 
blokje afgelopen was volgde de trekking van de verloting. De zaal zat nog 
mooi vol en er hing een gezellige sfeer. 
 
Na de trekking van de loten werd het feest vrolijk voortgezet. De beentjes 
gingen van de vloer en er werd gedanst en gekletst. De zaal was mooi 
aangekleed, met nieuwe lampen en er hing een doek zodat het allemaal wat 
gezelliger en knusser werd in de gymzaal. 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 
 
Aankondiging jaarvergadering c.v. MIK 
 
Dinsdag 20 februari vindt onze jaarvergadering plaats in dorpshuis "De Miet". 
Aanvang 20.00 uur. Na afloop spelen we nog een paar rondjes BINGO. 
Bent u lid van onze vereniging, dan ziet u de uitnodiging hiervoor binnenkort 
bij u in de brievenbus verschijnen. 

Bestuur c.v. MIK 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Jaaroverleg dorpskrant “de Snikke” 

· 26 februari in dorpshuis “de Miet” 
· Aanvang 20.00 uur 

 

Voor dit jaaroverleg  zijn uitgenodigd: de beheerscommissie, bestaande uit 
afgevaardigden van de verenigingen van Odoornerveen, de vier interviewers, 
de verzorgster van de kleurplaat en de typeredactie. Tijdens deze 
vergadering doet de penningmeester verslag van het afgelopen jaar en 
worden de verschillende rubrieken die regelmatig in de Snikke staan 
besproken.  
Wilt u ook meepraten over uw dorpskrant? Dat kan, elke inwoner is vrij om dit 
overleg bij te wonen en hier zijn of haar mening te geven over de inhoud van 
de Snikke. Misschien mist u iets, wilt u graag iets veranderd zien of heeft u 
een goed idee voor een nieuwe rubriek, wij horen het graag. 
Binnenkort is er plaats voor een nieuwe medewerker of -werkster in het team 
van interviewers. Schrijft u graag, dan is dit een kans om ook de Snikke 
lezers hiervan te laten meegenieten.  
 
BINGO 
Wij hebben 8 nieuwe BINGO-getallen voor u getrokken: 
 

– 48 – 8 – 47 – 50 – 30 – 69 – 1 – 45 – 
 
Heeft u een volle BINGO-kaart (alle getallen zijn dan doorgestreept)? Graag 
deze duidelijk voorzien van naam, adres en inleveren bij familie Nienhuis, 
Noordzijde 17. De prijzen worden per maand bepaald door de volgorde van 
de getrokken getallen. Veel succes!! 
 
Libbe 
Onlangs hoorden we dat onze oud-medewerker Libbe Kuipers is overleden. 
Veel oudere Odoornerveners zullen hem zich zeker herinneren. De laatste 
jaren woonde hij in Schoonoord. 
Libbe schreef jarenlang een (vaak humoristisch) artikeltje in het Drents voor 
de Snikke onder de titel “Libbes Stukkie” waarin hij vertelde over voorvallen in 
het dagelijks leven. Hij stond ook aan de wieg van “Voor de kleinsten” waar 
nu nog altijd de kleurplaat in het midden van de Snikke een overblijfsel van is. 
Bovendien maakte hij een begin met “Even voorstellen”, een rubriek die nog 
steeds bestaat en die graag wordt gelezen. Wij denken met plezier terug aan 
Libbes stukkies! 
 
  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstanden na de vijfde kleurplaat zijn als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar:    7 t/m 12 jaar: 
Sophie Bos  50 pnt  Demi Eggens  40 pnt 
Jesper Röttink  50 pnt  Marlijn Eggens  20 pnt 
Elisa Oving  40 pnt  Nienke Eggens 10 pnt 
Noa Eggens  30 pnt  Maya de Waard 10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 
 
  



118 JAAR GELEDEN 
 
Artikel uit “De Veldpost van 20 Januari 1900 
De Veldpost verscheen twee keer per week op woensdag en zaterdag. 
 
Arme vogels! 
 
Raad eens wat de dameshoeden – alleen in Europa – jaarlijks aan vogels 
nodig hebben. Niet minder dan drie honderd miljoen! 
Er is een handelshuis te Londen dat elk jaar gemiddeld 400.000 kolibries, 
6000 paradijsvogels en 500.000 vleugels van verschillende vogelsoorten 
importeert. 
Een ander handelshuis in diezelfde stad verkocht verleden jaar in vier 
maanden tijds 800.000 vogels, die uit Indië en Brazilië afkomstig waren. 
Het congres van Amerikaanse ornithologen (vogelkundigen), dat te New York 
gehouden wordt, protesteert ten sterkste tegen dit moorden in massa, want 
daaruit moet noodzakelijk voortvloeien, dat enkele rassen van nuttige vogels 
verdwijnen, en ’t doet dan ook een beroep op alle vrouwen, zich niet langer 
door onnadenkendheid medeplichtig te maken aan een misdaad tegen het 
werk van den Schepper der wereld. 
 
 
  



  

 

Hardlopen Is REUZE(n) Leuk. 
 

Hardlopen voor iedereen! Een gezonder en actiever leven leiden en dat op een 
leuke, gezellige en redelijk gemakkelijke manier. En dat met hardlopen. 
 

Mijn naam is Ina Eggens, 49 jaar, geboren in Odoornerveen en alweer 11 jaar 
wonend in Schoonoord. Met mijn diploma “looptrainer” op zak, geef ik sinds 
oktober 2017 hardlooptrainingen in Schoonoord. Onder de toepasselijke naam: 
Hardlopen Is REUZE(n) Leuk.  
 

Voor wie is Hardlopen Is REUZE(n) Leuk bedoeld? 
Voor iedereen! En of dat nu is om fitter te worden, kilo’s kwijt raken of gewoon 
lekker buiten bezig zijn. Echt, iedereen kan dat. Hardlopen is daarbij ook 
laagdrempelig. De enige investering is een paar hardloopschoenen.  
 

Waarom training en niet gewoon samen een rondje rennen? 
Om beter te worden! Welk niveau ook. De beginner kan zich niet voorstellen 
ooit 500 meter achter elkaar te kunnen rennen en de licht gevorderde wil een 
keer verder of sneller op dat rondje van bijvoorbeeld 5 km. Door wekelijkse 
looptraining gaat dat allemaal lukken en kan men redelijk snel conditie 
opbouwen. Je zult versteld staan. Belangrijk is natuurlijk dat de blessures 
achterwege blijven. Daarom is “opbouwen” het sleutelwoord in de trainingen. In 
de training wordt gewerkt aan de ideale houding: zo min mogelijk belasting om 
zo ver mogelijk te komen. Dit wordt gerealiseerd door oefeningen van de loop-
scholing. Ook goede warming-up en stretchen zit in de training. 
 

Maar vooral: het is gezellig om in groepsverband te trainen, de motivatie is 
hoger, een uitdaging om net dat pasje extra door te gaan. Eenmaal weer thuis 
ervaar je de voldoening van een uurtje hardlopen. Het kost energie, maar je 
krijgt er ook veel energie voor terug. Voorop staat dat hardlopen vooral LEUK 
moet zijn of worden. Ongedwongen, kijken wat je kunt en wat je doel 
uiteindelijk is.  
 

De trainingen worden 1 per week ‘s avonds gegeven (de baan is verlicht en 
veilig) en bij voldoende belangstelling 1 x per week een extra training in de 
morgen, middag of avond. De dagen kunnen soms variëren, i.v.m. mijn werk.  
 

Twijfel? En eens proberen? De eerste training is gratis.  
Ik ben actief op Facebook: Hardlopen Is REUZE(n)Leuk  
En voor vragen of aanmelding; hardlopenisreuzeleuk@gmail.com 
 

 



 “Helden”, een nieuwe voorstelling van de Musicalgroep Odoorn. 
 
Wanneer spelen jullie “De Opgejaagden” nog een keer of komt  
“Een anderAchterhuis” nog een keer in jullie theater? Vaak kregen wij deze 
vragen. Helaas is dat niet mogelijk, maar het zette ons wel aan het denken.  
Daarom onze nieuwe voorstelling “Helden”. Op ons verzoek heeft oud-
columnist van het DvhN, Jan Wierenga op onnavolgbare wijze  beide 
musicals in 1 verhaal tot leven gebracht. 
Een voorstelling waarin U, door een verteller, meegenomen zal worden terug 
in de tijd.Terug naar 10 mei 1940 in Drenthe en Groningen. We kenden op 
dat moment het veelkoppige monster dat “oorlog” heet, nog niet zo goed. 
Maar dat zou snel veranderen. 
De opvoering is gebaseerd op ware feiten. Op steenworp afstand hier 
vandaan hebben dappere mensen keer op keer hun leven in de waagschaal 
gesteld voor medemensen op wie jacht werd gemaakt door de Duitse 
bezetters. 
“Helden” is het verhaal van Albertus Zefat uit Valthe en de familie Drenth uit 
Stadskanaal; gewone mensen die onder uiterst moeilijke omstandigheden de 
moed hadden, op te komen voor anderen. Zo gewoon was dat helemaal niet 
en daarom mogen hun daden nooit in de vergetelheid geraken. 
U zal worden meegenomen in het leven van deze Rechtvaardigen onder de 
Volkeren en hun onderduikers. De ontberingen die de onderduikers moesten 
doorstaan en het dappere gedrag van de vaderlanders zal door middel van 
verhaal, zang, toneel, beeld- en filmfragmenten ten tonele worden gebracht.  
De voorstelling wil u in de eerste plaats ontspanning en amusement bieden; 
daarover mag geen misverstand bestaan. Tussendoor echter klinken de 
echo's uit het verleden die ons waarschuwen, waakzaam te zijn. 
Deze bijzondere voorstelling zal gespeeld gaan worden op 13 en 14 april 
2018 in de kerk in Odoorn. Kaarten zijn vanaf 1 maart as verkrijgbaar bij 
Saphas Kappers en Drogisterij Sima in Odoorn. Kosten 10.00 Euro pp.  
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