
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  1 februari 2017    
 
Geniet u ook van de rust na de drukke decembermaand? 
Sinterklaas overwintert weer in Spanje, zoals meer oudere mensen dat 
graag doen. Misschien zit Sint daar ook in zijn zwembroekje aan het 
strand om zijn oude botten in de zon wat op te warmen. 
Ook de kerstman is weer naar het hoge noorden om daar op zijn slee door 
de sneeuw te stuiven; hij moet er niet aandenken om in het zuiden te 
overwinteren! 
De kerstboom – ik hoop dat u een echte had, met of zonder kluit – is weer 
de deur uit en alle versiering weer netjes ingepakt naar de zolder of de 
vliering verhuisd. 
Het gedonder van het carbid knallen hebben we allemaal overleefd en de 
meeste dieren zullen wel over de schrik van het lawaai heen zijn. 
Of alle achtergebleven rommel van het vuurwerk weer is opgeruimd is niet 
goed te zien. 
Nu, terwijl ik dit schrijf ligt er een dun laagje sneeuw, zodat we het jaar 
met een “schone lei” kunnen beginnen. Zou de jeugd van nu nog weten 
wat een “schone lei” is? Eigenlijk is er niet zo veel verschil met de tablet 
van tegenwoordig. Op de lei(stenen tablet) kun je alles schrijven wat je 
maar wilt. Dat moet je wel zelf doen, met een griffel, maar de 
overeenkomst is dat je op beide alles met één veeg kunt verwijderen.  
Een andere overeenkomst is dat ze ook beide kapot kunnen vallen! 
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? In ieder geval een feestavond van 
c.v. MIK. Hoe die wordt ingevuld is nog een verrassing. 
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AGENDA 
 
  9 jan – Biljarten 
10 jan – Jaarvergadering Vrouwen van Nu 
18 jan – Klaverjassen 
21 jan – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
23 jan – Biljarten 
28 jan – Feestavond c.v. MIK 
  1 feb – Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
  1 feb – Klaverjassen 
  5 feb – Bezoek C&B museum Grolloo (Vrouwen van Nu) 
  6 feb – Biljarten 
14 feb – Vrouwen van Nu 
15 feb – Klaverjassen 
20 feb – Biljarten 
25 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
  1 mrt – Klaverjassen 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Na 4 kleurplaten zijn de tussenstanden als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  40 pnt   Thijs Zuidland  10 pnt 
Jesper Röttink  30 pnt   Marlijn Eggens 10 pnt 
Sophie Bos  20 pnt   Nienke Eggens 10 pnt 
 
  



VIJFTIG JAAR GELELEDEN 
 
Op 7 januari 1967, nu vijftig jaar geleden, was het een feestelijke dag voor 
Odoornerveen. Een nieuwe school werd die dag geopend door E.W. de 
Fiellietaz Goethart, burgemeester van Odoorn. 
Dit was de vierde school in het bestaan van Odoornerveen. 
De eerste school stond niet ver van de Scholtensbrug aan de Zuidzijde. In 
1871 konden de kinderen van Odoornerveen voor het eerst naar school in 
hun eigen dorp. 
De school, het bouwwerk, was niet meer dan een houten keet en was 
direct al veel te klein voor het aantal kinderen dat zich aanmeldde. 
Bovendien was het gebouw slecht te verwarmen. 
In de loop der jaren werd er wel het een en ander aan de school 
verbeterd. Vóór 1896 was de keet al een stenen gebouw geworden, maar 
dat bleef onvoldoende om de kinderen goed onderwijs te kunnen geven. 
In februari 1907 – nu dus 110 jaar gleden – werden er twee nieuwe 
scholen geopend, eentje aan de Zijtak, school Zuid genoemd en eentje 
aan de Borgerzijtak, die als school Noord werd aangeduid. Na een kleine 
50 jaar sloot school Zuid in 1955 bij gebrek aan leerlingen. 
Elf jaar later, na 60 jaar trouwe dienst, sloot ook school Noord.  
De nieuwe school “Oranje” was inmiddels midden in het dorp gebouwd. 
Zo werd de school weer het centrale punt in Odoornerveen. 
Helaas bleef het aantal leerlingen ook hier dalen. In 1985 waren er nog 
acht kinderen over en was de noodzaak van sluiting onherroepelijk. 
De school heeft maar 18 jaar dienst gedaan. Het gebouw is door de 
gemeente verkocht. Eventjes heeft er nog een kledingzaakje in gezeten, 
maar nu wordt het al jaren als gewoon huis bewoond.  
Een deel van de kinderen ging naar Schoonoord en anderen naar Klijndijk 
of Odoorn. Afscheid nemen van meester Pleiter was niet alleen voor de 
kinderen maar voor het hele dorp ingrijpend. 
Hij was een van de belangrijke gangmakers van activiteiten die in het dorp 
plaats vonden. Dat hij en alle inwoners van Odoornerveen al meer dan 35 
jaar nog altijd de Snikke maandelijks in de bus krijgen - gratis, vergeet dat 
niet – dat hebben we voor een groot deel aan meester Pleiter te danken! 
Wie meer wil weten over de scholen en het onderwijs kan dit lezen in het 
boek “150 Jaar Odoornerveen”. Dit boek is nog altijd verkrijgbaar bij 
Gineke Loman, Borgerzijtak 12, tel. 381802,  
e-mail: ginekeloman@gmail.com 
  



BESTUREN 
 
In de komende tijd zullen er bij verschillende verenigingen weer 
bestuursverkiezingen plaats vinden.  
Tegenwoordig wordt er nog al eens geklaagd dat er maar zo weinig 
mensen voor zo’n functie te vinden zijn. Geen wonder als je het 
onderstaande leest….. 
Maar laat je er niet door afschrikken, besturen doe je samen en een 
bestuur kan ook nog zaken delegeren, dat wordt nogal eens vergeten. 
 
Een bestuurslid mot: 
zo wies weden as Salomo,  
zo geduldig as Job, 
zo leep as ’n vos, 
zo moodig as een leeuw, 
dikhoedig as ’n eulifant, 
buugzaom as een twieg, 
stark as ’n ekkelboom,  
en geveulig as ’n kind, 
kunnen praoten as Brugman,  
zwiegen as’t graf 
en warken as een peerd.  



VROUWEN VAN NU 
 

 
KERSTAVOND 
 
Op 13 december vierden de vrouwen van nu hun kerstavond. ’s Middags 
werd de Miet in kerstsfeer gebracht. De voorbereidingen voor die avond 
gingen voorspoedig omdat een aantal leden het bestuur kwam helpen. 
Deze avond zou in het teken staan van gezelligheid en voor te lezen 
kerstverhalen en gedichten en samen kerstliedjes te zingen. De dames 
werden verwelkomd met een glaasje glühwein of bessensap en op de 
tafels stonden mandjes met een paar soorten kerstbrood. Daar kon alvast 
lekker van worden gegeten. Een aantal dames had bij binnenkomst een 
mooi zelfgemaakt kerststukje bij zich. Nadat Cisca haar 
openingstoespraak had gehouden vertelde Albertje een mooi verhaal. 
Daarna kwam de koffie op tafel en onder begeleiding van Lientje werd het 
eerste kerstlied gezongen. Door Anje werd een mooi eigengemaakt 
kerstverhaal voorgedragen dat op deze tijd was geïnspireerd.  Daarna 
werden de drankjes opgenomen en de eerste lekkere hapjes werden 
aangeboden. Hillie had ook nog een mooi gedicht en na een aantal liedjes 
met de gitaar kwam Lientje ook nog met een mooi verhaal van Mal 
Annechien. De avond werd natuurlijk afgesloten met Ere zij God. De 
avond was een gezellig samenzijn. 
De volgende avond is op 10 januari 2017. Dan wordt onze jaarvergadering 
gehouden. Na deze vergadering willen we een veiling houden ten bate 
van de vereniging. Een ieder word verzocht 1 of 2 leuke cadeautjes mee 
te nemen om te veilen. Wilt u wel de minimumprijs op het cadeau 
plakken? En….neem genoeg geld mee. 
  

De Vrouwen van Nu wenst iedereen een gezond 2017 toe. 
 
 
  



ST.VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 

Het jaarlijkse Kerst-dorpsvollleybaltoernooi van Odoornerveen 
 
Afgelopen donderdag 29 december was het weer zo ver: na enige 
aarzeling rond de organisatie: zouden er wel genoeg teams komen? 
Hebben we genoeg spelers om ons team te vullen? Bleek toch op de 27e 
dat het toernooi door kon gaan. Sterker nog: toen we met z’n allen in de 
gymzaal stonden, waren er maar liefst 7 teams!  
En wat daarbij nog opviel: erg veel jeugdige spelers, wat erg 
bemoedigend is met oog op de continuïteit van deze traditie. Of word ik 
gewoon een ouwe lul, dat ik iedereen jonger dan mezelf jeugd vind? 
Door de onzekerheid over het al dan niet doorgaan was er geen tijd meer 
voor een uitgebalanceerd trainingsprogramma (als we dat al van plan 
waren geweest: NOT) zodat alle teams even onvoorbereid op de vloer 
verschenen.  
De regels werden enigszins uitgelegd (“alles rustig aan doen he?”) het net 
gespannen en terwijl de laatste deelnemers nog arriveerden en een plekje 
op de banken zochten, begon de eerste pot. Met 7 teams konden we een 
echte halve competitie spelen, waarbij al snel de bokken van de schapen 
gescheiden werden. 
Na een paar wedstrijden, leek het met ons team wel aardig goed te gaan, 
en dan gebeurt er toch iets raars: iedereen ziet opeens de mogelijkheid 
van winnen aan de horizon gloren en begint dan op de andere teams te 
letten: hoe heeft het Regenboogteam tegen de Buitenleden gespeeld? 
Hoe heeft Noordzijde 2 tegen de Jeugd gespeeld?  We staan gelijk met 
drie teams, als die anderen nou een keer gelijk zouden spelen…. Hoe zou 
de stand berekend worden: op doelsaldo, of op onderling resultaat? 
Kortom, je wordt meegesleept, het wordt spannend en je wordt wat 
fanatieker. 
En dan blijkt er een finale te zijn gepland. De eerste twee teams van de 
halve competitie tegen elkaar, dubbele speeltijd. Buitenleden tegen 
Noordzijde 1 (waar ondergetekende mee mocht doen). Beide teams 
waren op dreef en verdorie: het zag er toch best als fatsoenlijk volleybal 
uit zeg! Niet al te paniekerig, redelijke balcontrole en niet al te veel fouten. 
Maar we stonden wel de hele partij ongeveer achter, al bleven we wel 
steeds binnen een paar punten. Maar toch aan het eind van de partij 
kropen we dichterbij en verdorie zeg: net als wij het punt scoren dat ons 
op voorsprong brengt, is het tijd! 
 
JOEPIE! Gewonnen! 
 



Hoe onverwacht ook, een overwinning smaakt altijd zoet. En de grote taart 
ook! Namens alle teams (denk ik): dank aan de organisatie en laten we 
deze volleybaltraditie in ere houden. Volgend jaar willen we graag de 
wisselbeker verdedigen. 
En het bleef nog lang onrustig aan de bar van het dorpshuis…. 
 

Eisso Kronenberg 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Sinterklaas 
 
Op maandag 5 december wist Sinterklaas met z’n 3 pieten Odoornerveen 
weer te vinden. 
Dit jaar mocht hij weer met bijzonder vervoer door het dorp, achterin een 
paardentrailer ging hij van deur naar deur. Bij de een door de voordeur en 
bij de ander door de achterdeur werd Sint hartelijk verwelkomd door de 
ongeduldige kinderen. Dit vond Sint heel erg mooi, overal werd er 
gezongen en stond er een stoel klaar voor de beste man. Sommige 
kinderen vonden het spannend en anderen speelden gewoon verder met 
waar ze mee bezig waren. 
Sint en z’n pieten zijn elk jaar dol enthousiast  om weer naar 
Odoornerveen te komen en ze hopen dus ook dat ze volgend jaar de 
kinderen op 5 december weer kunnen komen begroeten. 

Adios, 
Sint en z’n pieten 

 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Odoornerveen Got Talent 
 
Zoals jullie allemaal wel al weten, houden wij zaterdag 28 januari 2017 
onze jaarlijkse feestavond. 
Deze avond geen toneel, maar wel Odoornerveen got talent. Per straat is 
er een contactpersoon benaderd, dus vanuit de straten verwachten wij 
weer leuke stukjes op het podium. Wij gaan de zaal wat anders opstellen, 
dan u van ons gewent bent, want wij gaan de zaal omtoveren in winterse 
sferen. Dit om meer sfeer te creëren. En zoals wij al aangekondigd 
hebben in de vorige Snikke, gaan de Moeflons ons van vrolijke muzikale 
noten voorzien. 
Wij willen de avond op tijd beginnen. De zaal gaat om 19.00 uur open en 
om 19.30 uur gaan wij van start. Dus zorg dat u op tijd bent om een mooi 
plekje te bemachtigen in de zaal. Na afloop van de diverse optredens 
houden wij snel een verloting, zodat we daarna allemaal met de voetjes 
van de vloer kunnen. Tot de 28e januari om 19.30 uur. 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Op 6 januari trokken wij de volgende BINGO-getallen voor u: 
 

48 – 46 – 40 – 43 – 42 – 50 – 68 – 52 – 44 – 60 
 
Heeft u BINGO? Lever dan uw volle BINGO-kaart, duidelijk voorzien van 
uw naam en adres, voor 1 februari aanstaande in bij familie Nienhuis op 
Noordzijde 17! De prijzen worden per maand verdeeld aan de hand van 
de volgorde van de getrokken getallen en dus niet verdeeld door middel 
van volgorde van binnenkomst. 
 
  


