
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  4 februari 2015    
 
Met het uitkomen van deze eerste Snikke van 2015 mag ik u namens de 
typeredactie een Gelukkig Nieuwjaar wensen! 
Of zoals we dat als kinderen vroeger zeiden: 
  Gelukkig Neijaor,  
  he’j de jaorskoeken klaor,  
  een zeupie der bij 
  da’s goed veur mij. 
Als ‘zeupie’ kregen wij meestal een glaasje 
ranja, al kan ik mij herinneren dat we bij een 
van onze tantes eens ‘boerenjongens’ kregen. Dat smaakte toch wel even 
anders. Als we konden schaatsen kwam diezelfde tante ook met een 
schort vol appels bij het kanaal om uit te delen. Tante is er sinds lang niet 
meer en het lijkt erop of schaatsen op het kanaal voortaan ook een 
herinnering is. Vorst hebben we tot nu toe nauwelijks gehad. 
Terwijl ik dit schrijf heeft het de hele middag al geregend en voorlopig 
houdt dat ook nog niet op. Het is er weer flink nat van geworden waardoor 
de bermen steeds slechter en gevaarlijker worden. 
Gelukkig was het van Oud op Nieuw goed en droog weer, zodat het 
vuurwerk zonder problemen afgestoken en bewonderd kon worden. 
Wij hopen ook in dit nieuwe jaar weer op voldoende kopij zodat we u elke 
maand weer op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen in 
Odoornerveen. 
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AGENDA 
   
  7 jan  – Klaverjassen 
  7 jan  – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
17 jan  – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
20 jan  – Vrouwen van Nu 
21 jan  – Klaverjassen 
30 jan  – Feestavond (c.v. MIK) 
  4 feb – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  4 feb – Klaverjassen 
10 feb – Vrouwen van Nu 
14 feb – Schaatsen Bonte Wever Assen 
18 feb – Klaverjassen 
21 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
KERSTAVOND 
 
Op 16 december jl. hebben de Vrouwen van Nu de kerstavond gevierd. 
De zaal was mooi versierd. Een aantal leden hadden kersstukjes 
gemaakt, die op de tafels werden gezet. Bij binnenkomst werd een glaasje 
glühwein aangeboden. De avond werd door onze voorzitster Ciska 
Zandbergen geopend en daarbij heette zij de “gezusters Spiekman”, die 
de avond zouden verzorgen, van harte welkom. Wij hadden twee 
medewerkers, te weten Jo van Bergen en Trea Evenhuis die de bediening 
voor ons verzorgden. Nadat de koffie met een koek waren geserveerd 
gingen de gezusters Spiekman van start. “Sinds 8 jaar treden de 
Gezusters Spiekman op in verzorgingstehuizen, voor vrouwen- en andere 
verenigingen. Ze hebben verschillende programma’s, o.a. Oet oes 
kindertied, de veer jaorgetieden, schip ahoy en een kerstprogramma.” Dat 
laatste werd deze avond natuurlijk gebracht.  Zij begonnen met het 
voorlezen van het kerstverhaal met daar tussendoor wat gedichtjes en 
liedjes. In een korte pauze werd er nog een kopje koffie geserveerd. 
Daarna ging het verder met een kerstvertelling die in de jaren 70 speelde. 
Eigenlijk kwam de strekking erop neer dat er sinds de 70e er jaren niets is 
veranderd. Er volgden nog meer liedjes. De bekende kerstliedjes in het 
Duits, Nederlands en zelfs een Zuid Afrikaans liedje. In de volgende 
pauze konden we ons laven aan wijn en limonade en bitterballen. En 
natuurlijk kon iedereen weer even met elkaar kletsen. De dames gingen 
daarna nog verder met hun kerstprogramma en nadat we allen waren 
opgestaan werd als afsluiting nog “Ere zij god” gezongen.  Ciska bedankte 
de dames voor hun optreden en wenste iedereen een fijne kerst. Wie nog 
wilde blijven kon nog wat te drinken bestellen en wat met elkaar napraten. 
Diegene die al naar huis wilden kregen van het bestuur nog een presentje 
mee naar huis. Al met al was het een geslaagde avond. Dit was alweer de 
laatste verenigingsavond van 2014. 
 
De Vrouwen van Nu wenst iedereen een gezond en fijn 2015. 
  

Marijke Uitbeijerse 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Als eerste willen wij het dorp het allerbeste toewensen voor 2015! Wij 
hopen dat een ieder fijne feestdagen heeft gehad.  
U heeft kunnen genieten van de kerstverlichting boven het Oranjekanaal 
en van de ‘lichtboom’ bij het dorpshuis. Rhino, en in het bijzonder Jan 
Themme verdienen een speciale vermelding in de Snikke. Staal, 
(ophang)materiaal en het laswerk van de frames van deze kerstverlichting 
zijn door hen tot in de puntjes verzorgd en belangeloos geschonken aan 
het dorp. Via deze weg willen wij ook de familie Uiterwijk, Cremers en 
Themme bedanken voor het in- en uitschakelen van de verlichting tijdens 
deze donkere dagen. Een presentje is onderweg. 
 
Plaatselijk Belang gaat zich in 2015 opnieuw richten tot de gemeente wat 
betreft de belijning van het wegdek aan de Zuidzijde, veiligheid 
(onderhoud bermen) van de wegen en het onderhoud van de walkanten.  
 
In maart/april willen we weer aandacht vestigen op de AED reanimatie 
cursus. Vorig jaar is een eerste groep gestart met deze cursus en deze 
mensen komen in aanmerking voor een herhalingsavond. Ook komt er 
weer de mogelijkheid om aan een “beginners” cursus deel te nemen. 
Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.  
 
  



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

Feestavond c.v. MIK  -  Feestavond c.v. MIK  -  Feestavond c.v. MIK 
 
Vrijdagavond 30 januari 2015 zal de jaarlijkse feestavond van CV MIK 
weer plaatsvinden. Dit jaar is er geen toneel i.v.m. het dorpsfeest in juni. 
Wij hebben besloten om er deze keer een Tirolerfeest van te maken 
m.m.v.  

“Orkest Plus” 
 
Dit orkest bestaat uit ongeveer 10 personen en zij krijgen 
de stemming er zeer zeker in! Wij zullen voor de 
aankleding zorgen dat wij in Tirolersferen zullen komen en 
daarom zou het leuk zijn als u in gepaste kleding naar dit 
feestje wil komen. Voor de mooiste “”Heidi” en de mooiste 
“Anton” zal er een prijsje te verdienen zijn! 
 
 
Op deze avond vindt natuurlijk ook de trekking van de grote verloting 
van het dorpsfeest plaats. De bestuursleden komen een dezer dagen 
met de loten bij u langs. Loten waarmee u speelt voor de volgende 
prijzen: 
 

1. Eén minuut gratis winkelen bij COOP Schippers in Odoorn 
2. Terrasheater 
3. Dinerbon incl. consumpties voor 2 personen bij Bistro La 

Finca in Odoorn 
 
Ook houden wij nog een kleine verloting om onze eigen kas te spekken 
voor de activiteiten voor het komende jaar. 
 

Zaal open: 20.00 uur 
Waar: gymzaal, dorpshuis “De Miet” 

Entree: gratis 
 
Wij hopen op een super gezellige avond en rekenen op uw komst! 
 

Bestuur c.v. MIK 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Schaatsen in de Bonte Wever. 
Op maandagavond 29 december jl. was er voor onze leden de 
mogelijkheid vrij te schaatsen in de Bonte Wever in Assen. De opkomst 
van 27 personen was een aantal waar we als bestuur van de ijsvereniging 
enthousiast van worden. 12 volwassenen en 15 kinderen van de 
basisschool gingen mee richting Assen. Het vertrek was om 16.00 vanaf 
dorpshuis de Miet en aangekomen bij de ijsbaan moesten de deelnemers 
nog even wachten voor de deuren werden geopend voor de enthousiaste 
schaatsers. 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 
volwassene had het zweet op het voorhoofd staan, in de auto naar huis. 
Het was een zeer geslaagde schaatsavond. 
 
Op zaterdag 14 februari aanstaande is er wederom de mogelijkheid voor 
leden van onze ijsvereniging om, op vertoon van uw lidmaatschapskaart, 
vrij te schaatsen in de Bonte Wever in Assen van 17.00 tot 19.00 uur.  
Wij als bestuur van de ijsvereniging hopen echter dat er voor die tijd 
geschaatst kan worden op het Oranjekanaal. 

Het Bestuur. 
 
  



NEGENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant - 26 Januari 1925 
Onder een wagen geraakt. 
Het jongetje van W. Muskee te  Odoornerveen, dat hedenmiddag uit 
school kwam, geraakte onder een wagen beladen met cementringen. 
Wonder boven wonder kwam hij er met enige ontvellingen en lichte 
kneuzingen af. 
 
Schoonoord – Aardappelhandel – 29 Januari 1925 
Aardappelhandel 
Als bewijs dat hier nog heel wat aardappelen verkocht worden, moge 
dienen dat de heer W. van Dok, alhier, op het ogenblik 29 schepen 
onderweg heeft, alle inhoudende 1000 H.L., met bestemming voor 
Antwerpen en Gent. 
  



SVO-SPORT 
 
Kerstvolleybal – stratentoernooi 
Dinsdagavond 30 december werd in de gymzaal gestreden om de 
hoogste (volleybal-) eer. Er deden dit jaar vijf teams mee waardoor elk 
team vier wedstrijden had te spelen. Grote afwezige was dit jaar 
titelverdediger Zuidzijde 1 waardoor andere teams, meer dan ooit, kansen 
zagen! 
De Torenwijk/Achterweg/Borgerzijtak/Zijtak (TABZ) heeft zowaar 2 teams 
op de been kunnen brengen! Heel knap streden deze beide teams zich 
naar de troostfinale waar uiteindelijk het team van TABZ2 met een 
verdiende 3e plaats het toernooi afsloot. 
In een spannende finale tegen de Buitenleden, wist Noordzijde1 nadat de 
stand een tijd lang gelijk op ging, op enig moment toch afstand te nemen. 
Na een jarenlange hegemonie van Zuidzijde prijkt er weer een andere 
straat op de wisselbeker! Natuurlijk zal men aan de Zuidzijde denken; 
..een gemakkelijk behaalde prijs.. maar vanaf de Noordzijde is nu al reeds 
vernomen dat zij geen bedreiging meer zien van welk team dan ook. Hoor 
ik hier een uitdaging…. ?? 
Tenslotte nog een groot compliment aan de jeugd die zich heeft laten 
zien! Of je nou kunt volleyballen of niet, gewoon meedoen!  Geweldig 
goed dat jullie er waren en blijf komen op alle activiteiten die er 
georganiseerd worden en laat van je horen! 
Het bleef nog even gezellig druk in het dorpshuis en al met al kunnen we 
terugzien op een geslaagde avond. 
 
Sportcoördinator af 
Met het afsluiten van het Kerstvolleybal heb ik ook afscheid genomen van 
het Sportcoördinatorschap van SVO-sport. Na mij een flink aantal met de 
sportactiviteiten te hebben bemoeid, eerst binnen OVO en later SVO, heb 
ik gemeend dat de tijd daar is het stokje over te dragen. 
Het coördinatorschap is de schakel tussen de sporters en het bestuur van 
SVO. 
Zorgen dat de sporten goed lopen, nadenken over  en initiëren van nieuw 
op te zetten activiteiten en het organiseren van de jaarlijkse toernooitjes 
zijn de hoofdtaken. 
Voorlopig zal Odoornerveen het even zonder Sportcoördinator moeten 
stellen, er is nog geen kandidaat naar voren getreden die deze taak op 
zich wil nemen. Dat geeft te denken… 
Ik hoop dat één van jullie toch bereid is om met nieuwe inzichten en 
energie de schouders onder de Sport in ons dorp te willen zetten. Het is 



en blijft een belangrijke spil in het behouden van een ontmoetingsplaats 
en stukje dorpse saamhorigheid. 
Rest mij iedereen te danken waarmee ik in de afgelopen jaren heb mogen 
samenwerken, binnen of buiten besturen. De vanzelfsprekendheid om 
dingen samen te doen en op te pakken is en blijft fijn om te ervaren! 
 

Edwin Broekkamp 
 
 

  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Wij wensen alle lezers en gebruikers van ons verenigingsgebouw het 
beste toe voor 2015! 
In de laatste Snikke hebt u nieuws van onze zijde moeten ontberen. Dit 
hield verband met ons periodieke moment van vergaderen. Inmiddels 
heeft SVO haar eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar alweer 
gehad.  Naast allerlei andere bestuurlijke zaken blikten wij terug op onze 
vrijwilligersavond, die we organiseerden op 14 november jl. Met bijna 30 
vrijwilligers reisden we per gecombineerd autovervoer af naar de 
Oringermarke in Odoorn, waar een bowlingarrangement voor ons 
georganiseerd was. Na de koffie bowlden we op drie banen tot een uur of 
elf ’s avonds, waarna de thuisreis werd aangevangen. Het was een zeer 
geslaagde bijeenkomst! 
Het kerstvolleybaltoernooi vond eind december plaats, waarvan op een 
andere plaats in deze Snikke verslag wordt gedaan. 
SVO probeert voortdurend oog en oor te houden voor wensen uit de 
plaatselijke bevolking. Het is om die reden dat wij overwegen over te gaan 
tot het organiseren van een vorm van (zaal)voetbal voor de jeugd van de 
basisschool. Om te onderzoeken of een dergelijke nieuwe sport 
levensvatbaar is, hebben we besloten driemaal een probeeravond te 
organiseren. 
Op 23-01, 06-02 en 20-02 organiseren we zaalvoetbal in de gymzaal, ’s 
avonds van 18.30 uur tot 19.30 uur voor de jeugd van de basisschool. 
Iedereen uit deze leeftijdscategorie is welkom. Aan deze probeeravonden 
zijn geen kosten verbonden. SVO zorgt voor (ouderlijk) toezicht en 
begeleiding. Afhankelijk van de belangstelling op deze avonden zullen we 
een besluit nemen over voortzetting van deze vorm van zaalvoetbal.  We 
hopen natuurlijk op veel belangstelling! 
       Robert Nijboer 
       Secretaris SVO 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Hierbij tien nieuwe getallen om op uw BINGO-kaarten door te strepen. 
Heeft u nu een volle BINGO-kaart dan kunt u die duidelijk voorzien van uw 
naam, adres en inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. 
 

25 – 14 – 70 – 28 – 71 – 75 – 30 – 39 – 35 – 7 
 
  



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  40 pnt  Marloes Boels  30 pnt 
Pascal Eggens 20 pnt  Anne Ruiter  20 
     Lars Eggens  10 
 



PUZZEL 
 
Uit de reacties bleek dat de puzzel van de vorige maand niet eenvoudig 
was om op te lossen. Gelukkig zijn er weer diverse oplossingen ingeleverd 
waaronder 3 die volledig correct waren. Deze keer is er wederom een 
extra deelnemer die ook de juiste oplossing heeft ingeleverd. 
 
Na 4 puzzels is de tussenstand als volgt: 
1. J. Eggens (Odoorn) 40 pnt  5. Gineke Loman 20 pnt 
2. H.J. Pleiter (Vlagtwedde) 38  6. Geert Boels  19 
    A. Cremers   38  7. Erik Nijenhuis 10 
4. C. Zandbergen  37  8. Bettie Kuipers 10 
 

De volgende getallen (vetgedrukt tussen de haakjes) werden gezocht: 
A. jaartal waarin de eerste steen van dorpshuis "De Miet" is gelegd (1993) 
B. huidige oplage van dorpskrant De Snikke                                        (240) 
C. aantal woningen Noordzijde met een huisnummer met een cijfer 7 
                                                                 (12 = 7, 7A t/m 7H, 7J, 17 en 27) 
D. getal van het jubileum van het dorpsfeest gevierd in 2010              (155) 
E. het totaal van de huisnummers van de voormalige brugwachters-
woningen van de 3 bestaande bruggen                           (60 = 2 + 17 + 41) 
F het getal (eerste 5 cijfers) van ANWB-paddestoel op de kruising 
Noordzijde, Manrhowijk                                                                    (23397) 
G. getal van het hoogste huisnummer van de huizen aan Noordzijde  (33) 
H. aantal bestaande sluizen gehele Oranjekanaal       (3, bron Wikipedia) 
I. het bedrag voor het kopen van 20 stuks BINGO-kaarten De Snikke  (10) 
J. jaartal waarin de o.l.s. Oranje werd gesloten                                  (1985) 
 
De uiteindelijke oplossing met de formule wordt dan: 
1993 - 240:12 - 155 + 60 + (23397/33)*3 - 10 - 1985 = 
1993 - 20 - 155 + 60 + 2127 - 10 - 1985 = 2010 
De puzzelmaker had als doel om de uitkomst 2015 te laten worden echter 
door een klein foutje in de tekst is dit niet gelukt. 
 
De puzzel van deze maand is een zogenaamde telraam. In de volgende 
woordzoeker is zo veel mogelijk het woord VERVENER verwerkt. De 
puzzel is het achterhalen hoe vaak dit woord in alle mogelijke richtingen in 
zowel horizontaal, verticaal als ook beide diagonalen is gevormd. Deze 
keer is het inleveren van de oplossing (dus 1 getal) voldoende.  
Graag de oplossing inleveren via desnikke@hotmail.com of in de 
brievenbus Noordzijde 7-B voor of op 4 februari. Succes!  



 
 
  



BERICHTJE VAN DE SINT 
 

Madrid, 17 december 2014 
Lieve kinderen en ouders te Odoornerveen, 
 
Ook in 2014 was Sint weer in Odoornerveen. 
Wat heeft hij plezier gehad met die lieve kinderen om zich heen. 
Kinderen hebben gezongen en gedanst voor de Sint. 
Jullie moesten eens weten hoe geweldig hij dit vindt. 
Iemand heeft zelfs Sinterklaasliedjes gespeeld op zijn muziekinstrument! 
Dat was voor Sint een heel bijzonder moment. 
 
Ook de Pieten waren dit jaar weer goed te pas. 
Ze strooiden snoep en pepernoten alsof het een lieve lust was. 
Niet te geloven welk een bende ze er soms van maakten. 
Ik geloof zelfs dat ze af en toe iemand ermee raakten. 
Maar toch viel het voor Sint dit jaar niet mee, 
De omstandigheden stemden hem een beetje gedwee. 
 
Zijn paard Amerigo was namelijk weg. 
Dat was voor Sinterklaas dikke pech. 
Alle kinderen wilden wel meehelpen zoeken. 
Er werd buiten gezocht en luid geroepen. 
Voor Sinterklaasavond mocht het niet meer baten. 
De Sint voelde zich zonder Amerigo een beetje verlaten. 
 
Maar Sint is inmiddels weer blij, want wat is het geval. 
Het paard van Sinterklaas staat weer goed en gezond op stal. 
Vlak voordat de boot weer naar Spanje ging varen. 
Stonden de Pieten bezorgd en zoekend naar de wal te staren. 
Plotseling hoorden ze een bekend geluid. 
En zagen ze ineens Amerigo zijn smerige snuit. 
 
Waar het paard van Sint geweest is weet niemand nog. 
Maar het belangrijkste is dat Amerigo terug is toch? 
Dus kinderen stop maar met zoeken. 
Volgend jaar komt Sint jullie weer bezoeken. 
5 december 2015 zien we jullie heel graag weer. 
Graag tot dan, tot de volgende keer! 
 

Groeten van Sinterklaas en alle Pieten. 


