
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 

DOOR  St. Verenigingsgebouw Od’veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  31 januari 2018    
 

Een nieuw jaar!   2018, wat gaat dat ons brengen? 
De kerstboom is weer afgetuigd en helemaal kaal naar buiten gebracht. 
Ik moest even in het woordenboek kijken of dat wel kan: een kerstboom 
aftuigen. Stel dat jullie denken dat ik hem een pak rammel heb gegeven.  
Het had gekund want de naalden vielen bij elke aanraking op de grond. 
Nee dus, alle versieringen zijn weer netjes opgeborgen om tegen het einde 
van het jaar weer in een nieuwe boom te worden gehangen. 
Tot nu toe hebben wij, en vroeger ook thuis, altijd een echte boom gehad, een 
enkele keer met kluit, maar meestal afgezaagd. 
Mijn herinneringen aan onze eerste kerstbomen gaan terug tot in de 
oorlogstijd. Niemand had een mooiere boom dan wij, vond ik. 
Een boom met een prachtige zilveren piek met fijn gekruld zilverdraad en met 
vier bellen die zachtjes tingelden als je er aan kwam. Dat had niemand! 
Verder allerlei ballen, zilveren slingers en engelenhaar! (Bestaat dat nog?) 
Het meest bijzondere was een zilverkleurig scheepje waar een engel op voer. 
Ik weet niet meer of het eenmalig was, maar op een keer kwamen onze 
buurjongens aan de deur. Zij hadden zelf (bewust) geen kerstboom, maar 
hadden gehoord dat wij er wel een hadden. Dat wilden ze wel eens zien; de 
vraag was dus: “Vrouw Loman, - dat was mijn moeder – muggen wij de 
kerstboom wel even zien?” Nou de jongens keken hun ogen uit.  
“Wat ja mooi!”  
Ik stel me voor dat ze daarna aan hun ouders vroegen waarom zij zelf geen 
kerstboom hadden en wat hun ouders daarop zouden antwoorden. En 
zouden ze nu later zelf wel een kerstboom hebben? 
Wat een geluk voor de vuurwerkliefhebbers (afstekers en toeschouwers), dat 
het op oudejaarsavond, nadat het de hele dag had geregend, tegen 
middernacht droog was geworden. 
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Vanaf de Borgerzijtak was er een prachtig uitzicht op het mooie vuurwerk dat 
in Schoonoord werd afgestoken. 
Als deze Snikke bij de inwoners van Odoornerveen in de bus ligt, is het jaar al 
weer een week oud. Een week? Ja, zo snel gaat de tijd. 
De typeredactie wenst alle lezers een voorspoedig en gezond 2018!  
 
 
 

 

  



AGENDA 

 
  8 jan – Biljarten 
16 jan – Jaarvergadering Vrouwen van Nu 
17 jan – Klaverjassen 
22 jan – Biljarten 
27 jan – Toneelavond (c.v. MIK) 
31 jan – Klaverjassen 
31 jan – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  3 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
  5 feb – Biljarten 
  7 feb – bezoek provinciehuis in Assen (Vrouwen van Nu) 
14 feb – Klaverjassen 
19 feb – Biljarten 
20 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
28 feb – Klaverjassen 
10 mrt – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
16 mrt – bezoek theater de Deel in Sleen (Vrouwen van Nu) 
 

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

 
 
 
 
 

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



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Wij hebben 10 nieuwe BINGO-getallen voor u getrokken: 

 

– 67 – 75 – 43 – 41 – 25 – 62 – 4 – 5 – 27 – 15 – 
 
Wordt het al een beetje spannend? Of bent u nog lang niet aan een volle 
kaart toe? Een volle BINGO-kaart (alle getallen zijn dan doorgestreept) graag 
duidelijk voorzien van naam en adres inleveren bij familie Nienhuis, 
Noordzijde 17. De prijzen worden per maand bepaald door de volgorde van 
de getrokken getallen. Veel succes met het doorstrepen! 
 
 

VROUWEN VAN NU 
 
 

 
KERSTAVOND 
 

Op 12 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. De 
dames 3D uit Sleen hebben deze avond voor ons verzorgd. Zij zijn een 
zangroep van 8 dames en zongen prachtige kerstliederen. Zij vertelden mooie 
verhalen met de kerstgedachte en  gedichten.  De leden werden verwelkomd 
met een glaasje glühwein of druivensap en op de tafels stonden schaaltjes 
met kerst lekkernijen. Daar kon alvast lekker van worden gegeten. Een aantal 
dames had bij binnenkomst een mooi zelfgemaakt kerststukje bij zich. Ciska 
opende de avond. Zij verwelkomde de dames uit Sleen en daarna werd er 
nog medegedeeld dat het eendagsbestuur voor de avond in maart zou 
worden verzorgd door de dames die in december jarig zijn, te weten Hillie, 
Alice en Ans. Daarna werd de koffie ingeschonken  door onze vrijwilligers 
voor deze avond, te weten Harm Vos en Marcel Wolthuis. De zanggroep zong 
een paar mooie liederen. .De drankjes opgenomen en de eerste lekkere 
hapjes werden aangeboden. De avond werd natuurlijk afgesloten met Ere zij 
God. Het was een gezellig samenzijn. 
 
De volgende avond is op 16 januari 2018. Dan wordt onze 
jaarvergadering gehouden. Na deze vergadering zullen we een ludieke 
bingo-avond verzorgen. De Vrouwen van Nu wenst iedereen een gezond 
en voorspoedig 2018 toe. 

Marijke Uitbeijerse 
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TONEELAVOND CV MIK 
ZATERDAGAVOND 27 JANUARI! 

 
Nog een paar weken en dan zal onze jaarlijkse toneelavond weer plaats 
vinden op: 

Zaterdagavond 27 januari 
(dus niet meer op de vrijdagavond) 

 
 in de gymzaal van dorpshuis “De Miet”.  
 

Aanvang 19.30 uur 
Zaal open om 18.30 uur 

 
Kaarten in de voorverkoop €7,50 

Kaarten aan de zaal €10,00 
 
Vanaf oktober zijn de spelers al aan het repeteren en het belooft wederom 
een mooi toneelstuk te worden. Het stuk dat zij voor u gaan spelen heet: 
 

“De vier buikjes” 
 
Vanaf volgende week zal een van de bestuursleden of een van de 
toneelspelers bij u aan de deur komen met de toegangskaarten. Na afloop 
kunt u nog even de voetjes van de vloer halen op de muziek van de band: 
 

JustuzzZ 
 

(deze band heeft u ook al kunnen beluisteren bij het jubileumfeest van 
het carbidschieten op oudejaarsdag 2016 in de feesttent) 

 
Natuurlijk vind er ook weer een verloting plaats, waarbij u leuke prijzen kunt 
winnen. 
 
Wij als bestuur en natuurlijk de toneelspelers zelf, hopen u te mogen 
begroeten op deze gezellige avond!  
 

Bestuur c.v. MIK 
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SINTERKLAAS 
 
Dinsdagavond 5 december was Sinterklaas weer in ons mooie Odoornerveen 
om een heleboel kinderen te verrassen met een bezoek. 
Dit jaar had Sint weer 3 pieten meegenomen. Een dansje, een hupje,  een 
liedje, strooien. Niets was hun te dol. Wat was het voor de goedheiligman 
prettig dat hij overal even op een stoel plaats kon nemen. Hij had natuurlijk 
een hoop voor te lezen uit het grote boek. 
Aan het eind van de avond bij het laatste adres, waren Sint en zijn pieten dan 
ook reuze blij dat ze even met de beentjes omhoog bij konden komen van alle 
capriolen. 
Kortom het was weer een feestje voor groot en klein. En volgend jaar hoopt 
hij weer in ons dorp zijn rondje te mogen doen. 

Sinterklaas en zijn Pietjes 
 
 
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 
 
 
  



118 JAAR GELEDEN 
 
Artikel uit “De Veldpost van 20 Januari 1900 
De Veldpost verscheen twee keer per week op woensdag en zaterdag. 
 
In oostelijk Drenthe vindt thans het eikenhakhout weer gretigen aftrek naar de 
veenkoloniën. Vroeger waren in de Drentsche dorpen ontzaglijk groote 
hoeveelheden eikenhout waarvan jaarlijks en belangrijke uitvoer plaats had 
voor den scheepsbouw in die veenkoloniën. Nadat de ijzeren scheepsbouw 
toenam en voor de scheepstimmerwerven geen hout meer werd aangekocht, 
daalde het hout in prijs, en het is een gevolg van die daling dat er nog veel 
hout is overgebleven. Thans vindt dat hout weer veel aftrek voor den bouw 
van bruggen. In de streken waar veenvergraving geëindigd is en de 
zoogenaamde “dallen” (uitgegraven veengronden) in cultuur zijn gebracht, 
worden nu met elk jaar meer draaibruggen over de kanalen of zijkanalen of 
wijken gelegd. Vroeger werd daarover, ten behoeve van het werkvolk smalle 
loopbruggen (draaibatten) gelegd, maar omdat nu bijna alle dalgronden 
gecultiveerd en overal boerenplaatsen aangelegd zijn, zijn die draaibatten niet 
meer voldoende. Het eikenhout wordt daardoor in Drenthe weer voor een 
groot deel opgeruimd, en van hoeveel beteekenis die opruiming is, blijkt 
hieruit dat een arbeider te Borger reeds meer dan 50 zware eiken in de loop 
van deze winter heeft geveld, alle voor zoodanigen brugbouw bestemd. 
Jong eikenhout wordt hier weinig meer aangepoot, want de teelt van wilgen 
en populieren voor de klompenmakerij levert meer voordeelen op. 
Als een voorbeeld daarvan vernemen wij dat te Gasselte een aantal jonge 
eiken zullen worden verkocht, om daarvoor jonge populieren in de plaats te 
stellen. Het eikenhout groeit te langzaam en de vraag naar klomphout neemt 
in deze streken dermate toe dat de prijzen telken jare stijgen. 
 
 
 
 
  



 

Beste inwoners van Odoornerveen, 
 
Via deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van het volgende: 
Ons bedrijf is op 29 december vrijgegeven door de NVWA. Dit betekent dat 
wij onze eieren weer mogen leveren/verkopen. Voor ons heel mooi nieuws na 
een bewogen periode van onzekerheid en veel verdriet. 
Een mooi nieuw begin van 2018! 
 
Vanaf maandag 8 januari starten wij weer met onze huisverkoop. Jullie 
kunnen onze eieren dan weer kopen in ons hokje aan de Borgerzijtak 8. 
 
Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle steun en medeleven in de 
afgelopen tijd. Dit heeft ons heel goed gedaan! Wij wensen iedereen een 
mooi, gezond en gelukkig 2018 toe! 

Lieve groeten, 
Bert, Mariska en Elisa Oving 

  

 
 
 
 
 
 

Voor de liefhebber: 
 
2 jonge appelboompjes. Ze staan nog in de grond aan de Noordzijde, dus zelf 
even uitgraven. 
Belangstelling? Doe een bod aan Hans Evenhuis, telefoon 06 53379836, en 
we komen er vast uit! 
 

 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Het bestuur van SVO wenst iedereen een gelukkig en gezond 2018! 
 
We besloten het oude jaar vlak na de kerstdagen met een ouderwets 
kerstvolleybaltoernooi, waaraan 7 teams deelnamen. Na een spannende 
eindstrijd en een gezellige en sportieve avond bleek het team van de 
Torenwijk voor alle overige teams te sterk: De Torenwijk eindigde op de 
eerste plaats. Op de tweede plaats eindigde het team met deelnemers uit de 
buitengebieden en op de derde plaats eindigde Noordzijde 1. We danken alle 
sporters voor hun deelname en gaan ervan uit dat het toernooi in 2018 net 
zo’n succes wordt als in 2017! 
 
Het oude jaar koud voorbij zaten we als SVO-bestuur op 3 januari alweer 
rond de tafel om de taakverdeling en overige zaken te bespreken rondom de 
toneelavond van cv MIK, die eind deze maand (zie daartoe elders in deze 
Snikke) in het verenigingsgebouw gepland staat. Vanwege die planning 
meldden we al eerder dat alle sportieve activiteiten in de gymzaal in week 4 
(22 tot en met 28 januari) geen doorgang kunnen vinden. We vragen onze 
sporters daarmee rekening te houden. 

Namens SVO, 
Robert Nijboer, secretaris 

 
 


