
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  5 februari 2014    
 
Voorbij is het jaar 2013. De laatste dag is met 
donderende knallen weggeschoten. Tientallen 
melkbussen werden steeds opnieuw van water en 
carbid voorzien, waarop telkens een explosie van 
knallen volgde die kilometers ver waren te horen. 
Alle boze geesten moeten daarmee wel zijn 
verjaagd en mocht dat niet zo zijn dan werden de 
laatste om twaalf uur wel door het massaal 
afgestoken vuurwerk verdreven. 
Het lijkt wel of er ieder jaar meer en mooier vuurwerk is te zien. 
De overgang van Oud naar Nieuw is een tijd vol tradities, iets waar we 
zuinig op moeten zijn. Er zijn al te veel tradities verloren gegaan en het 
duurt jaren voor iets een traditie genoemd kan worden. 
Gelukkig hebben we de "knieperties en de rollegies" nog en hier en daar 
de "spekdikken" en er worden nog massa's oliebollen gebakken.  
Als kind op nieuwjaarsdag met je vader langs buren en familie gaan om 
hen "Veel heil en zegen" te wensen, dat gebeurt bijna niet meer.  
De vrouwen bleven die dag natuurlijk thuis want wie moest anders voor de 
"neijaorlopers" een borrel inschenken! 
Een heel nieuw jaar ligt voor ons met nieuwe mogelijkheden en nieuwe 
kansen. Maak er wat van! 
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AGENDA 
   
15 jan – Klaverjassen 
18 jan – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
21 jan – Vrouwen van Nu (Jaarvergadering) 
29 jan – Klaverjassen 
31 jan – Toneel (c.v. MIK) 
12 feb – Klaverjassen 
15 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 feb – Vrouwen van Nu 
26 feb – Klaverjassen 

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

 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 

Toneel c.v. MIK 
 
Vrijdag 31 januari is het weer zover, de jaarlijkse toneelavond van c.v. 
MIK. Bij Jeroen Evenhuis in de schuur wordt al geruime tijd druk 
geoefend. De toneelspelers beleven veel plezier met het oefenen van het 
stuk. Er wordt veel gelachen en de sfeer is goed. Dit belooft dus weer een 
leuk stuk te worden met verschillende leuke en grappige momenten. De 
Titel van het stuk is: 
 

Bokkesprongen 
 
De zaal gaat open om 19.15 uur en het toneel zal beginnen om 20.00 uur. 
De muzikale noot komt dit jaar van een duo dat voor, tussentijds en na het 
toneel voor wat muzikale gezelligheid zal zorgen. 
 
In week 2 en 3 komen we  langs de deuren met de verkoop van de 
kaarten. Wij hopen u allen terug te zien op 31 januari. 
 

Bestuur c.v. MIK 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Op dinsdag 10 december ditmaal een Zweedse kerstavond met als gast 
Jessica Wassenaar uit Holthe/ Beilen. Jessica ooit van plan naar Zweden 
te emigreren en heeft haar liefde voor dit land daaraan overgehouden. De 
kerstcommissie gevormd door Hinnie, Anje, Lientje en Albertje heeft haar 
uitgenodigd. 
Kerst in Zweden 
De Kerstman neemt ons mee naar het mysterieuze, witte Zweden met zijn 
vele naaldbossen. Met een beamerpresentatie maken we kennis met het 
sprookjesachtige winterse landschap met lage temperaturen en donkere 
dagen. Via bijzondere plekjes komen we in Stockholm, de hoofdstad waar 
je kunt slenteren over de kerstmarkten en kerstinkopen kan doen. Hier 
zien we de traditionele kerstversieringen, de sprookjesachtige 
verlichtingen en etalages. De stad aangekleed met zo'n slordige 600 grote 
kerstbomen. Iedereen danst en zingt rond de kerstboom op het grote 
plein. De nadruk thuis ligt op de dagen voor de kerst met veel aandacht 
voor huis en boom versieren en gezamenlijk TV kijken (Disney films). 
Buiten wordt rijstepap voor de dwerg Nisse neergezet om de boze 
geesten rond het erf te verjagen. Het is een echt familiegebeuren met 
heerlijk eten van vooral veel zoetigheid en voor de liefhebbers aquavit. De 
Zweden houden echt van zoet. Eigenlijk wordt op de kerstdagen zelf 
nauwelijks meer iets aan kerst gedaan. Uitbuiken en tweede kerstdag 
kerstcadeaus ruilen. Oud en nieuw daarentegen wordt uitbundig 
buitenshuis, met vrienden en onnoemelijk veel vuurwerk gevierd. 
Zang en voordracht 
We nemen kennis van Zweedse kerstliedjes en gedichtjes. Ook komen we 
zelf aan het zingen. Ik heb de indruk dat dit geen schoonheidsprijs 
verdient, maar we zingen samen. 
Na de pauze horen we een spannend Zweeds kerstverhaal met als 
ingrediënten een boer die kerstinkopen voor zijn gezin gaat doen met 
arreslee en oud paard. In het bos terug komen wolven, een zielig oud 
vrouwtje, gewetenskwesties, behulpzame buren met jachtgeweren. Het 
goede overwint, een happy end voor de boerenfamilie. Even speelde het 
Trojka lied van drs. P door mijn hoofd, maar dit liep dus beter af. 
Kerstgeneugten 
Veel lekkers deze kerstavond. We beginnen met vlierbloesemsap van 
Jessica, veel gedronken in Zweden. Bij de koffie eigengemaakt Zweeds 
gebak én heerlijke eigengemaakte bonbons. Met dank aan de bakkunsten 
van Hinnie Dijks en haar dochters. Jessica trakteert bij de borrel nog op 
Zweedse hapjes en Eliska van Heijningen op gevlochten worstbrood (ook 



een Zweedse lekkernij). We komen weer niets tekort.  Iedereen krijgt een 
kleine attentie mee naar huis. Een mooi kerstlaarsje met notitieboekje in 
elkaar gezet door Anje Warners. 
Tenslotte 
Het dorpshuis was prachtig, geheel in Kerstsfeer aangekleed. Vooral Lien 
de Jong, Hinnie en Anje hebben hun wagen volgeladen met spullen en 
versieringen om de zaal om te toveren. Het resultaat mocht er zijn. Helaas 
kon alleen de kerstboom, op z'n Zweeds rood en wit versierd, blijven 
staan. De voorzitter Marty Ploeger bedankt de kerstcommissie voor haar 
inzet met een leuke attentie. Ze wenst iedereen prettige kerstdagen en 
een goed nieuwjaar. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde kerstavond in aanwezigheid van 
maar liefst 37 van de 38 leden van onze vereniging. Welke club doet ons 
dat na. 

Albertje Nienhuis-Naber  
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 

 
 
Op de jaarvergadering van de ijsvereniging van donderdag 12 december 
wordt Roelof Oosting gefeliciteerd met zijn 25 jaar bestuurslidmaatschap. 
Vice-voorzitter Erik Vrielink geeft hem namens het bestuur een pen met 
inscriptie. Op de algemene jaarvergadering van de KNSB gewest Drenthe 
is Roelof al gehuldigd en heeft hiervoor een speldje gekregen. Roelof is 
van de 25 jaar nu 7 jaar voorzitter en we gaan ervoor dat je dit werk nog 
vele jaren blijft doen. Op naar de volgende onderscheiding (40 jaar)! 
 
IJsvereniging Schaatsen in de Smelt 
Op vrijdagavond 29 december was er voor onze leden van de 
ijsvereniging weer de mogelijkheid om te schaatsen in de Smelt. We 
verzamelden om 16.00 uur bij het dorpshuis en er gingen 23 mensen 
mee. De basisschooljeugd kon meedoen aan een toertocht, iedereen 
kreeg een kaart waarop elk rondje werd afgestempeld. Na afloop kregen 
de kinderen die meededen aan de toertocht hiervoor een mooie medaille. 
Moe maar voldaan gingen de kinderen, maar ook menig ouder had het 
zweet op het voorhoofd staan, in de auto naar huis. Het was een zeer 
geslaagde schaatsavond. 

Het Bestuur 



VROUWEN VAN NU 
 
Donderdag 12 december waren we bij de “kerst-Inn” in de Voorhof in 
Westerbork  aanwezig. We werden ontvangen met een kopje koffie of 
thee in een sfeervol  gezellig kerkgebouw  Het programma bestond uit 6 
koren uit  Emmen, Beilen, Borger, Westerbork, Ruinen en Ruinerwold 
onder leiding van verschillende dirigenten. Hillie Stapel droeg mooie 
gedichten voor, bijvoorbeeld “Stilstaan bij het leven”. Tussen de koren 
door werden met alle aanwezigen mooie kerstliederen gezongen, onder 
leiding van Roelie Polling op de piano. In de pauze onder het genot van 
een kopje koffie of thee met veel lekkers erbij werd er veel gesproken met 
dames van andere verenigingen. Later werd er nog een mooi kerstverhaal 
verteld door Imke Brugge. Rond 16.00 uur werd de middag door Gea 
Zomers van de afdeling Odoorn afgesloten. We kunnen op een mooie 
gezellige “Kerst-Inn” terugkijken. 

Jantje Boerma en Siets Elting  
 
 



CARBID SCHIETEN 
 
Carbid schieten, al jarenlang traditie in Odoornerveen. Ooit bedoeld om de 
boze geesten te verdrijven voor het nieuwe jaar begint. Nu gebeurt dat 
alleen nog aan de Zuidzijde, in het centrum. Wie dat niet precies weet te 
lokaliseren gaat gewoon op het gedonder af. Waar de dakpannen af en 
toe een halve meter omhoog springen ter hoogte van de fam. Boels, daar 
achter staat op 31 december een afvuurinstallatie van 6 melkbussen met 
carbid erin. Dat knalt verschrikkelijk. In deze opstelling bestaan ze al 25 
jaar. 
RECEPT 
Men neme een melkbus en boort een gaatje in de bodem. Gooi er een 
handvol carbid in. Voeg naar eigen inzicht en ervaring met een koffiekan 
wat water toe. Timmer het deksel weer stevig op de bus. Wacht ongeveer 
52 tellen voor voldoende gasvorming. Vuur bij de bodem houden. Een 
enorme explosie is het gevolg. Zo hevig dat er bijna scheuren in de muren 
springen en er spontaan kerststerren in de ruiten ontstaan. En dat 
allemaal zonder aardgaswinning. 
GEBEURTENISSEN ZUIDZIJDE 
Op ongeveer 15 jarige leeftijd bedachten de gebroeders Boels een 
elektronisch carbid ontstekingssysteem (in de wereld bekend als ECOS). 
De jongens hadden die zomer een nog goed lopende bromfiets van hun 
vader gekregen. Op de ontsteking sloten ze een verlengsnoer aan. De 
bougie werd achter in de melkbus geschroefd. Eén keer trappen, een 
vonk, een daverende knal. Plots hadden ze wat malheur. Harmen stak z'n 
hoofd in de melkbus om te kijken of de vonk wel krachtig genoeg was. 
Hans één keer trappen, een knal. De ouders vonden de jongens terug 
onder de douche. Harmen z'n hoofd knalrood, wenkbrauwen eraf en z'n 
haar ook, maar verder nog redelijk intact. 
NOORDZIJDE 
Aan de Noordzijde had de fam. Evenhuis een mobiele carbid installatie 
bedacht. Aanvankelijk gemonteerd op een hondenkar, maar sinds Herta 
dood is, achter de fiets. Op onvoorspelbare plaatsen plotseling een 
verschrikkelijke knal. Toen de jongens A.E. en J.E. 18 waren kochten ze 
een zo groot als nieuwe besteleend. Een modern knalapparaat achter in 
het laadruim. Bij wat  mensenmassa de gaskraan open, achterdeuren 
open, een donderklap om zo nietsvermoedende mensen de stuipen op het 
lijf te jagen. Na het 13de schot is de gaskraan waarschijnlijk niet goed 
dichtgedraaid geweest. Na een tijdje rijden een geweldige explosie 
binnenin de besteleend. De jongens E. wisten zeker dat ze op een 
bermbom waren gereden. 



 
 
RECORDS 
De deksels vliegen algauw zo'n 65 meter weg. Toen de Noordzijde zich bij 
de Zuidzijde voegde, kwam het record op 105 meter te liggen. Althans zo 
vertelt Harm Cremers dat altijd op het voetbalveld in Odoorn. Op een jaar 
kregen ze te maken met plotseling opkomende grondmist. Probleem, de 
deksels waren niet meer terug te vinden. Besloten werd een hondje op te 
leiden. Fikkie kreeg vanaf 29 december al geen eten meer. Er werd een 
stuk leverworst aan de deksels geknoopt, net voor de knal werd er 
APPORT geroepen. En bij het terug brengen van de deksels kreeg het 
beest nog twee lekkere brokjes. Na een keer of vijf was de leverworst al 
niet meer nodig. Tal van mensen komen op dit spektakel af, 70 tot 80 man 
wel om een uur of vier. Zelfs buitenlanders zoals Kibbelveeners. 
Onduidelijk is of ze voor de Berenburg, glühwein of bier komen. De 
wijnflessen hangen aan een takel boven het vuur. Beetje oppassen, soms 
ontploft er één. 
VUURPELETON 
Bestaat uit zes man. Eén carbid controleur, één water toevoeger,  twee 
man voor het aantimmeren van de deksels (een rechtshandige en een 
linkshandige), een vuur afsteker en een commandant. De laatste kijkt toe 
of er niemand meer voor de deksels staat bij het afvuren en behoort het 
publiek te waarschuwen: Vingers in de oren! Er is ook gereedschap nodig. 
Een klauwhamer voor de deksels, een waterpomptang voor het openen 
van de drankflessen, een Engelse sleutel voor het natrekken van de 
bouten die in het ijzeren afvuurrek zitten. Volgens Roelof Bloeming is het 



laatste maar zelden nodig, hij heeft dat ding gemaakt. Het benodigde 
carbid komt al jaren van de nu 90-jarige man uit Zweeloo, die dat naast z'n 
verkoop van visgerei doet. 
VROUWEN 
Minie bakt al 25 jaar de oliebollen. De vrouwen staan pal achter hun 
mannen van het vuurpeleton. Echt mannenwerk, zeggen ze. Na afloop 
bieden ze de nodige ondersteuning. Ook wel nodig af en toe. Bij 
thuiskomst vallen ze als een blok in slaap na zo'n zware dag. Om kwart 
voor twaalf zijn de meesten net weer wakker te schudden. Echter in het 
moderne Diphoorn schijnen jonge vrouwen het carbid schieten over te 
nemen. 
ONTWIKKELINGEN 
De organisatie heeft voortschrijdende milieu-inzichten. Altijd was er een 
panlat met jutezak gedrenkt in verlopen olie. Die werd even in het open 
vuur aangestoken. Nu is dat vuur door een propaangaslans vervangen. 
Duurzaam, milieu verantwoord en CO2-voetafdruk neutraal, legt de 
commandant uit. Er is ook een nieuwe party tent gekomen omdat de 
vorige twee jaar geleden in het kanaal is gewaaid. Deze kon gekocht 
worden dankzij de vrijwillige bijdrage in de melkbus met gleuf én de 
verzekering. Deze prachtige eeuwenoude traditie moet in stand gehouden 
worden en alleen een donatie in de melkbus is niet genoeg. Net als in 
Zweeloo vinden ook wij, dat naast het Waddengebied met zeehonden, de 
Chinese Muur en het Rode Plein in Moskou, ook het carbid schieten op de 
werelderfgoedlijst geplaatst moet worden. 

Henk Nienhuis 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Van bestuurszijde wensen wij alle lezers van De Snikke, maar zeker ook 
alle gebruikers van het verenigingsgebouw, veel geluk toe voor 2014! 
 
In de afgelopen maand had SVO haar periodieke overleg met alle 
verenigingen, die in de vorm van de deelnemers Advies raad (DAR) 
minimaal halfjaarlijks SVO adviseren aangaande allerhande zaken. 
Diverse zaken passeerden de revue, waaronder de door Plaatselijk 
Belang aangeschafte AED, de oud-papier inzameling, een aan te schaffen 
DVD fondsenwerving, het consumptieassortiment, de nieuwe door SVO 
afgesloten verzekeringen, de sportcoördinatie en het 
meerjarenonderhoudsplan van SVO. Alle plaatselijke verenigingen waren 
vertegenwoordigd. Sommige DAR-leden waren nieuw in verband met 
interne bestuurswisselingen. In de DAR hebben momenteel zitting: 
Hilly Cremers (Vrouwen van Nu) 
Tim de Waard (Plaatselijk Belang) 
Erik Vrielink (IJsvereniging Odoornerveen) 
Adrie van Bergen (c.v. MIK) 
Martin Eggens (De Snikke) 
 
Aangaande de herinrichting van het dorpshuis beraadt SVO zich al 
geruime tijd op een uitvoerbaar plan van aanpak. Lange tijd hebben we 
gefocust op mogelijke hulp vanuit een opleidingsinstituut, maar uiteindelijk 
hebben we besloten tot het instellen van een (plaatselijke) commissie die 
een plan gaat uitwerken met betrekking tot die herinrichting. De 
commissie bestaat uit Laura Evenhuis, Kitty Eggens, Marga Themme en 
Trea Evenhuis en wordt vanuit SVO bijgestaan door Ria Blankenstein. In 
onze vergadering in december hebben we met deze commissie onze 
bedoelingen doorgesproken, die enthousiast werden ontvangen door de 
commissieleden. De commissie gaat in het nieuwe jaar van start en 
koppelt de voortgang begin maart terug aan SVO. We verwachten op de 
jaarvergadering (meer daarover in de volgende Snikke) die voortgang ook 
te kunnen bespreken met de inwoners.  
 
Namens SVO, 
Robert Nijboer, 
secretaris 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Ondertussen zijn er 52 getallen getrokken waaronder de volgende 
getallen van deze maand. 
 

  – 9 – 44 – 55 – 60 – 49 – 31 -12 – 2 – 14 – 54 – 
 
Hebt u alle getallen van uw BINGO-kaart kunnen wegstrepen? Dan graag 
deze duidelijk voorzien van naam en adres inleveren bij familie Nienhuis, 
Noordzijde 17. 
 



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



VIJFENTACHTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 8 januari – Door 't ijs gezakt 
Toen de zoon van de landbouwer M. alhier, hedenmorgen een melkbus 
naar de straatzijde wilde brengen ging hij kortheidshalve over het 
Oranjekanaal. Midden op het kanaal gekomen brak plotseling het ijs stuk 
en zakte M. naar beneden. Op zijn hulpgeroep kwam de heer D., alhier, 
aanlopen, die met een ladder het geluk had M. van een wissen dood te 
redden. 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Schoonoord – 30 januari 1924 – Eierverzameling 
Door het bestuur van de afdeeling N.N.C. alhier werd na een gehouden 
inschrijving als verzamelaar der eieren over 1924 aangesteld de heer J. 
de Lange Pzn. te Odoornerveen, die dan wekelijks de eieren op 
verschillende punten behorende onder 't ressort der vereeniging zal 
komen afhalen en voor verdere expeditie heeft zorg te dragen. Werd 
verleden jaar voor dit werk betaald 4 cent de K.G., thans blijft de 
belooning nog beneden de 2½ cent. 
 


