
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 

DOOR  St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  30 januari 2019    
 

Hoewel nog niet helemaal genezen van een flinke verkoudheid moet er toch 
al weer een Snikke de deur uit. 
We hopen dat ieder de jaarwisseling zonder ongelukken heeft doorstaan en 
vol goeie moed aan het nieuwe jaar begint. De scholieren kunnen nog een 
paar dagen van de vakantie genieten en ook sommige volwassenen hebben 
tot en met het einde van de eerste week van januari vrij. 
De meeste kerstbomen –  echte of kunst – zijn weer ontdaan van de 
versieringen die opgeborgen worden tot volgend jaar. Ook de kunstboom gaat 
weer naar de vliering en de afgedankte echte boom, die al een spoor van 
naalden achterlaat, komt op de brandstapel terecht.  
Ik heb het idee dat deze winterweken tegenwoordig heel anders verlopen dan 
in mijn jeugd – lang geleden dus. In mijn herinnering kon je in de 
kerstvakantie altijd schaatsen of er lag tenminste sneeuw. Je ging – als je op 
de zondagschool zat – met alle kinderen naar het kerstfeest dat in de kerk 
werd gevierd. Daar stond – in mijn ogen – een enorme kerstboom, versierd 
met grote ballen en met echte kaarsjes die brandden. Daar kon ik mijn ogen 
niet van af houden. Er werd chocolademelk gedronken, er werden 
sinaasappels uitgedeeld en je kreeg een boek mee naar huis. En natuurlijk 
werd er verteld en gezongen. Een boek als cadeau was al heel lang traditie. 
Ik weet nog dat mijn ouders uit hun jeugd een heel stapeltje van die boekjes 
hadden en dat ik die allemaal meerdere keren heb gelezen. 
Met nieuwjaar gingen we bij de buren langs om hen een Gelukkig Nieuwjaar 
te wensen. Als dank kregen we dan iets te drinken en koekjes of snoep en 
soms een sinaasappel. Natuurlijk gingen we ook bij de ooms en tantes die in 
de buurt woonden langs en als we echt op Nieuwjaarsdag bij Opa en Oma 
kwamen, kregen we een kwartje. Daar voelden we ons rijk mee! 
Er is veel veranderd. Ook verbeterd? 
 

Veel plezier met deze Snikke!  
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AGENDA 

 
  7 jan – Biljarten 
15 jan – Laatste dag inschrijving "Glasvezel Odoornerveen" 
15 jan – Jaarvergadering Vrouwen van Nu 
16 jan – Klaverjassen 
19 jan – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
21 jan – Biljarten 
26 jan – Toneelavond (c.v. MIK) 
30 jan – Klaverjassen 
30 jan – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
12 feb – Vrouwen van Nu 
23 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Gelukkig nieuwjaar allemaal! Hierbij de tussenstand voor januari: 
 

1 t/m 6 jaar: 
Elisa Oving  40 pnt. 
Joost Bos  40 pnt. 
Sophie Bos  40 pnt. 
Jesper Röttink  40 pnt. 
Elise Radema  20 pnt 
Noa Eggens  10 pnt. 
Moa Compeer  10 pnt. 
 

7 t/m 12 jaar: 
Noor Radema  20 pnt 
Demi Eggens  10 pnt 
Sterre Radema 10 pnt 
 
 
 
 

 

  



SVO-SPORT 
 
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijke gymzaal, Zuidzijde 16-C 
Pilates   iedere maandag  20.00 - 21.00 uur 
Yoga   iedere dinsdag   19.30 - 21.00 uur 
Total Body  iedere woensdag  20.00 - 21.00 uur 
Volleybal  iedere donderdag  19.30 - 21.00 uur 
Zaalvoetbal  iedere vrijdag   19.30 - 20.30 uur 
 

Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij 
SVO via sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com. 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Kerstviering 
 
Op 18 december hebben de Vrouwen van Nu hun kerstavond gehouden.  “s 
Morgens werd de Miet door het bestuur en een aantal vrijwilligers prachtig 
versierd. De avond zou al om 18.00 uur beginnen. Er werd namelijk een 
broodmaaltijd verzorgd. Bij binnenkomst kreeg een ieder een glas glühwein of 
druivensap aangeboden. De tafels waren mooi opgemaakt met op ieder bord 
een presentje. Onze vrijwilligers voor deze avond waren Ria Blankenstein en 
Eisso Kronenberg. Zij hebben ons de verdere avond van drankjes voorzien en 
alle vaat weggewerkt. Ciska opende de avond door iedereen welkom te heten 
en deed wat huishoudelijke mededelingen, b.v. dat de volgende avond 15 
januari onze jaarvergadering is en  dat na afloop van de vergadering er een 
veiling ten bate van de vereniging zal worden gehouden. Een ieder kan dan 
maximaal 2 items inleveren die geveild gaan worden. Tevens stond ze nog 
stil bij het overlijden van Janna Wilms. Zij besloot haar welkomstwoord met 
een kerstgedichtje. 
Wij konden daarna van de heerlijke  kerstmaaltijd genieten. Het biljart was 
omgetoverd tot een mooi opgemaakt buffet. Diverse broodsoorten en 
salades, fruit en ander broodbeleg. Om 7 uur werden er nog kroketten 
aangeboden. Tussen de maaltijd door werd door Hillie een kerstverhaal 
verteld. Lientje speelde op haar gitaar diverse kerstliederen waarbij we 
allemaal meezongen. Na nog een kerstgedicht dat Marijke voordroeg en als 
laatste het gezamenlijk zingen van Ere zij God, kon iedereen tevreden naar 
huis. Wij bedankten onze vrijwilligers en na het opruimen van de kerstspullen 
( de kerstboom blijft nog tot januari staan) gingen wij ook naar huis. 
 

Marijke Uitbeijerse 
 

Volgende avond is op 15 januari, dan is de jaarvergadering met na 
afloop een veiling van zelf meegebrachte spullen. 
 
 
  



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

TONEELAVOND C.V. MIK 
ZATERDAGAVOND 26 JANUARI! 

 

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

Zaterdagavond 26 januari 
 

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 beloofd wederom 
een mooi toneelstuk te worden. Het stuk dat zij voor u gaan spelen heet: 
 

“Ajakkes” 
 

Vanaf 11 januari zal een van de bestuursleden of een van de toneelspelers bij 
u aan de deur komen met de toneelkaarten. Mocht u ze missen aan uw deur, 
en u wil toch kaarten in de voorverkoop, dan kan u ook altijd contact met een 
van de bestuursleden opnemen om een kaart bij hun af te komen halen. Na 
afloop kunt u nog even de voetjes van de vloer halen op de muziek van de 
band: 

JustuzzZ 
 

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

Bestuur c.v. MIK 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Sinterklaas 
Op woensdag 5 december wist Sinterklaas met z’n 3 pieten Odoornerveen 
weer te vinden. Bij de een door de voordeur en bij de ander door de 
achterdeur werd Sint hartelijk verwelkomd door de ongeduldige kinderen.  
Sint werd overal erg mooi toegezongen en er stond een stoel klaar voor de 
beste man. Sommige kinderen vonden het spannend en anderen gingen 
gewoon verder met waar ze mee bezig waren. Sint en z’n pieten zijn elk jaar 
dolenthousiast  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  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Glasvezel 
In de achterliggende maand is natuurlijk de belangrijkste gebeurtenis geweest 
voor ons dorp; de mogelijkheid om glasvezel internet te krijgen. Omdat we 
voor 15 December nog niet voldoende inschrijvingen konden realiseren, is de 
inschrijftermijn gelukkig verlengd tot 15 Januari 2019. Alhoewel wij heel goed 
begrijpen dat niet voor iedereen meteen duidelijk is waarom het van belang is 
voor ons dorp om voldoende deelnemers te hebben, willen we toch nog eens 
benadrukken dat dat wèl zo is. Ook al heeft u nu geen direct gebruik voor dat 
hele snelle internet, als we met alle buitendorpen samen geen 920 
inschrijvingen kunnen laten zien, krijgt niemand in de gemeente glasvezel en 
dan kon het wel eens heel lang duren voordat we die kans weer krijgen. 
Bovendien: denk er eens aan als je ooit je huis zou willen verkopen, en er is 
geen aansluiting op glasvezel aangelegd, dan verkoopt je huis een stuk 
lastiger! Naderhand je huis alsnog laten aansluiten is veel duurder dan nu alle 
huizen in één keer. En het hoeft je geen vermogen te kosten: als je nu 
intekent en een contract voor 1 jaar afsluit, dan heb je in ieder geval wel de 
aansluiting in huis, en na 1 jaar kun je je contract met de provider opzeggen, 
maar de aansluiting pakken ze je niet meer af, terwijl je die 15,50 per maand 
ook niet langer hoeft te betalen dan dat ene jaar. Kortom, dorpsgenoten: 
schrijf je vooral in vóór 15 januari, dan heeft het hele dorp er profijt van. 
 

Locatietheater Mammoet. 
Recent heeft de gemeente laten weten dat de toneelgroep bij nadere 
inspectie van het Schapenweitje, heeft besloten dat deze locatie toch niet de 
ideale ligging heeft die men gehoopt had. Waarschijnlijk zal een andere plek 
worden gezocht, waardoor er mogelijk ook minder directe overlast voor de 
Achterweg zal ontstaan. Nadere mededelingen volgen nog. 
 

Gemeente. 
Afgelopen december werd Plaatselijk Belang door de gemeente uitgenodigd 
voor een avond in het gemeentehuis in Exloo, om ons, en met ons alle 
dorpsvrijwilligers, te bedanken voor al de vrije tijd die alle vrijwilligers in hun 
vereniging steken. Tot onze verrassing ging die waardering gepaard met een 
bedrag van 1000 euro, die we kunnen besteden aan zinvolle zaken voor ons 
dorp. In het krantje en op de website van de gemeente kunt u op de foto onze 
penningmeester zien die de cheque omhoog houdt. 
 

Buurtpreventie. 
We hebben inmiddels toestemming gekregen- en subsidie aangevraagd voor 
het plaatsen van “WhatsApp Buurtpreventie”-bordjes bij alle invalswegen naar 
ons dorp. Zodra die bordjes binnen zijn bij de gemeente, zal Plaatselijk 
Belang deze monteren. 
 

En dan ten slotte nog: Plaatselijk Belang wenst u een heel goed 2019!  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Op de jaarvergadering van de ijsvereniging op 20 december 2018 is Harm 
Cremers uit het bestuur getreden. Harm heeft een periode van 32 jaar deel 
uitgemaakt van het bestuur. Het bestuur heeft voor zijn afscheid op deze 
vergadering een dankwoord uitgesproken. 
Harm Cremers trad toe tot het bestuur van de ijsvereniging Odoornerveen op 
11 december 1986. Zijn vader Jan Cremers trad op dat moment na 25 jaar 
dienstverband af en door middel van stemmen werd Harm met 17 van de 20 
stemmen gekozen tot nieuw lid van het bestuur. 
Vanaf 14 december 1989 was Harm actief in de functie van secretaris en 
heeft dat maar liefst 16 jaar volgehouden. Secretaris was de officiële functie 
van Harm in het bestuur, maar veel belangrijker is het feit dat Harm dé 
IJsmeester was van de ijsvereniging Odoornerveen. Niemand die het ijs zo 
goed kon inschatten als Harm. Kenmerkend was dat Harm al ruim voordat de 
rest van het bestuur naar het kanaal had gekeken, met zijn Makita-
boormachine op het ijs was om de ijsdikte te meten. Bang was en is hij niet, 
met z’n grote lichaam en enorme klompen stampte hij vaak even flink op het 
ijs om te testen of het sterk genoeg was. Op dat moment vloog menig 
bestuurslid (ik noem geen namen) als een bang konijntje naar de wal. 
Harm heeft in de periode van 1986 tot nu, 12 keer de ijsvloer van het kanaal 



of het meeuwenmeer goedgekeurd. Hieruit blijkt wel dat je als bestuurslid van 
de ijsvereniging moet beschikken over een engelengeduld. Soms waren er 
perioden van 5 jaar dat er niet op het kanaal geschaatst kon worden. Harm 
was betrokken bij in totaal 7 toertochten, 11 korte baanwedstrijden voor de 
jeugd en 11 voor de volwassenen, vele prikslee wedstrijden, bijzondere 
priksleewedstrijd zoals “gemengde koppel-slalom”, het 75 jarig bestaan van 
de vereniging, aanschaf van 2 veegmachines (eentje in 1992 en de nieuwe in 
2015), 5 keer ijspret voor de jeugd, 16 keer notulen jaarvergadering en 16 
jaarverslagen schrijven (waarvan de meesten zonder ijs-activiteiten), stukjes 
in de Snikke schrijven, meereizen met de jeugd naar de Smelt in Assen, 
meewerken aan de gemeentebokaal, vrijwilliger bij de wandelvierdaagse, et 
cetera et cetera……….. Bij de meeste activiteiten had Harm de meest 
verantwoordelijke rol, namelijk schrijver. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het 
beslist niet. Zo vindt de inschrijving plaats volgens vast protocol , namelijk 
geslacht en leeftijd, vervolgens moeten er nummertjes worden geschreven, 
dan kan iedere deelnemer een nummertje trekken en zo wordt de competitie 
opgesteld. Tijdens de wedstrijden heeft Harm het verloop van de competitie 
als geen ander in de smiezen, zodat uiteindelijk de prijzen eerlijk verdeeld 
worden. Daarnaast was Harm ook altijd bereid om de sleetjes, vlaggen en 
andere materialen op te slaan op zolder. 
Harm heeft al diverse keren aangegeven te willen stoppen als bestuurslid, 
maar vaak kreeg het bestuur, na enkele berenburgies en flink wat veren in 
zijn reet, hem toch weer zo ver nog een periode door te gaan. Daaruit blijkt 
dat Harm flink gewaardeerd werd om zijn bijdrage binnen het bestuur. 
We zullen Harm, met pijn in ons hart, na 32 jaar eindelijk zijn zin geven en 
mag hij het bestuur verlaten, Harm, wij willen jou enorm bedanken voor jouw 
tomeloze inzet en gezellige bijdragen en ik denk dat ik namens het voltallige 
bestuur spreek dat we jou enorm gaan missen ! 
 

Harm bedankt !  
Het bestuur 

 
  



GLASVEZEL ODOORNERVEEN 
 

Niet genoeg aanmeldingen voor glasvezel 
Inschrijftermijn verlengd tot 15 januari 

 

Het aantal aanmeldingen voor glasvezel in het buitengebied van Borger-
Odoorn is blijven steken op 805. Om te starten met de aanleg zijn er 920 
contracten nodig. Het doel voor Odoornerveen is gesteld op 130, d.w.z. dat  
130 van de 178 woningen op het glasvezelnetwerk van Breedband Borger-
Odoorn worden aangesloten. Er zijn nu 117 abonnementen afgesloten, nog 
13 te gaan. Dus twijfelt u nog, schrijf u dan nu in. 
  

Wij hebben de inschrijftermijn verlengd tot 15 januari en hopen de 
komende weken alsnog de doelstelling te halen. 
 

Wij zijn verheugd over de grote belangstelling voor glasvezel, maar benadruk-
ken dat er meer aanmeldingen nodig zijn om tot aanleg over te gaan. Als er 
niemand meer bijkomt, gaat het project niet door en dat zou slecht nieuws zijn 
voor de toekomst van ons gebied en de leefbaarheid in ons dorp.  
 

Tevreden met huidige internetaansluiting? 
Mensen die zich niet inschrijven voor glasvezel, geven aan tevreden te zijn 
met hun huidige internetaansluiting. Natuurlijk kan het op dit moment 
voldoende lijken, maar is dat over een paar jaar ook nog steeds zo? Het 
internet heeft zich stormachtig ontwikkeld en dat zal de komende jaren alleen 
maar sneller gaan. De toekomst vraagt om een snelle internetverbinding. 
Zonder glasvezel blijven we hangen in de tijd en tellen we straks als regio niet 
meer mee. Het is niet voor niets dat de provincie en de gemeente ons initiatief 
ondersteunen. En aansluiting na sluitingsdatum kost u de werkelijke 
aansluitkosten met een minimum van € 820,-. 
 

Dorpsambassadeurs gaan bij de mensen langs 
Erwin Baas en ondergetekende zijn al bij veel huizen in Odoornerveen langs 
gegaan. Wij hebben nog niet alle bewoners thuis troffen. Daarom hebben we 
de inschrijftermijn tot 15 januari verlengd. De komende dagen gaan wij weer 
op pad om glasvezelvragen te beantwoorden en onduidelijkheden op te 
helderen. Sommige mensen twijfelen nog en denken bijvoorbeeld dat het 
lidmaatschap heel duur is of dat ze jarenlang vastzitten aan de 
coöperatiebijdrage. We hopen dat wij veel van dit soort misverstanden 
kunnen wegnemen en dat we alsnog tot de 130 abonnementen in 
Odoornerveen komen. En hebt u zich al ingeschreven, praat dan met uw 
buren en overtuig ze dat een aansluiting helpt ons dorp bij de tijd te houden.    
 

Meer informatie over het glasvezelproject en de dorpsambassadeurs is 
beschikbaar op de website van Breedband Borger-Odoorn: 
www.breedbandborger-odoorn.nl 
Sjaak Janson - tel. 0593-745019 of Erwin Baas - tel. 0593-745062.  



 

OPBRENGST COLLECTE NSGK 
 

In Odoornerveen is door 5 personen gecollecteerd voor NSGK. Dit jaar is er 
een bedrag opgehaald van 176,03 euro . Iedereen bedankt voor jullie bijdrage 
en uiteraard de collectanten  bedankt voor het collecteren.  
 

Met vriendelijke groet, Wendy Röttink 
 

 
 
 
 
 
 

Soldaat van Oranje 
 

Met de volleyballers van de donderdagavond gaan we zaterdag 25 mei 2019 
naar soldaat van Oranje. 
Er zijn nog kaarten over, als er nog geïnteresseerden zijn die graag mee 
willen dan kan dat. Kosten zijn 134 euro pp, dit is inclusief: 
• Busreis (opstappen bij Fletcher hotel in Emmen) 
• 1e rang kaart 
• 3 gangen diner  (schnitzel) inclusief 2 drankjes 
  

Vertrek 9.45 uur en aankomst ongeveer 23.00 uur. Voor de kaarten geldt op 
is op. Voor meer informatie vraag 1 van de volleyballers of mail naar 
yvonnevanbergen@hotmail.com 
 

 
  
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand zijn er geen volle BINGO-kaarten ingeleverd. Houd 
uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog steeds kans op de eerste prijs! 
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. De volgende getallen zijn getrokken: 
 

– 45 – 8 – 14 – 37 – 11 – 
– 66 – 1 – 2 – 22 – 23 – 

 

Wanneer alle getallen van uw BINGO-kaart zijn weggestreept dan kunt u uw 
volle BINGO-kaart inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Graag uw 
BINGO-kaart duidelijk voorzien van naam en adres. 
 
  



TACHTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 29 december 1938 
 

Odoornerveen, een reis met hindernissen 
Kerstfeestbus reed kanaalwaarts 

 

De sneeuwval met de daarop gevoegde sneeuwjacht van j.l. zaterdag, bracht 
hier over de Kerstdagen heel wat stagnatie in het verkeer te weeg. De 
verharde weg vooral aan de Oostzijde van het kanaal was daardoor op 
verschillende plaatsen met een zoodanige sneeuwlaag bezet, dat tal van 
auto’s zich daarin vastgroeven. Zoo verging het 2-den Kerstdag ’s avonds ook 
de kerkbus van Odoorn, die ter gelegenheid van de Kerstviering in de kerk 
aldaar, de Zondagschoolleerlingen en belangstellenden zou komen afhalen. 
Nadat de bus een aantal mensen had opgenomen en in een erg slingerende 
beweging wegreed, waardoor inzittenden al spoedig door eenige nerveusiteit 
werden bevangen, schoot het voertuig plotseling van den weg af. Het kwam 
gelukkig in de op de berm der weg voorkomende bremstruiken aan de rand 
van ‘t kanaal tot stilstand. Met geen mogelijkheid was de bus daar op eigen 
kracht en die der passagiers uit vandaan te krijgen. Ten einde raad voorzag 
de chauffeur zich daarop van een schop, om zodoende zijn wagen weer los te 
krijgen. Na lang wachten en werken, gelukte het eindelijk met behulp van 
opduwen, ’t voertuig weer in beweging te krijgen en op den weg te plaatsen. 
Geen der passagiers was daarop echter nog belust de reis naar het 
kerkgebouw te vervolgen, hetgeen vooral voor de kinderen ten opzichte van 
het al zo lang verbeide Kerstfeest, zeer zeker een erge teleurstelling was. 
Zoo is het ongeval, hetgeen ernstige gevolgen had kunnen hebben, doordat 
het gevaar van kapseizen niet denkbeeldig was, nog goed afgelopen. 
Niettemin willen wij hier de hoop uitspreken, dat in ’t vervolg bij eventueele 
sneeuwjacht, van gemeentewege vooral direct, aandacht zal worden 
geschonken om zulke voor ’t snelverkeer gevaarlijke wegdeelen vooral aan 
de kanalen, zoo vlug mogelijk te verhelpen. 
 

 


