
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   6 september 2012    
 
Het is al ver na de middag wanneer dit stukje nog geschreven moet 
worden. 
Dit is de laatste “ Van de Redactie”  van deze jaargang. 
Elke maand vond ik – soms na lang nadenken – wel iets om over te 
schrijven. Het E.K. voetbal ligt nu als onderwerp het meest voor de hand.  
Maar wat als je geen verstand van voetbal hebt? 
Ik zou er geen zinnig woord over kunnen schrijven. Ik weet dat de 
wedstrijden voornamelijk in de Oekraïne worden gehouden. Een land 
waarvan we – voordat er sprake was van dit E.K. over het algemeen 
weinig van wisten. 
Ik hoop dat de spelen zonder problemen verlopen en dat dit evenement bij 
zal dragen aan een beter begrip en verdraagzaamheid tussen al die 
landen onderling. 
O ja, en ik hoop ook dat de beste ploeg – welke dat ook mag zijn – op een 
eerlijke manier mag winnen! 
Afgelopen zondag viel er in Odoornerveen weinig te winnen. Het 
waterfestijn waar sommige mensen zich zo op hadden verheugd werd 
door het slechte weer afgelast. Water was er genoeg – ook buiten de 
speeltoestellen – maar daarbij was het erg koud. Geen weer om in natte 
kleren rond te blijven lopen. 
De komende maanden zal er geen Snikke verschijnen. De typeredactie 
wenst iedereen een mooie zomer! 
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AGENDA 
 
  9 juni – Oude tractoren Openluchtmuseum Ellert en Brammert 
10 juni – Oude tractoren Openluchtmuseum Ellert en Brammert 
16 juni – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
21 juni – Inloopbijeenkomst Voorontwerp bestemmingsplan Odoornerveen 
  8 juli – Skeelertoertocht Odoornerveen 
21 juli – Oud papier (c.v. MIK) 
18 aug – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
29 aug – autoexcursie reiscommissie Vrouwen van Nu 
  5 sep – Start Klaverjassen 
  6 sep – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  8 sep – Zomergroet c.v. MIK 
  9 sep – Fietspuzzeltocht c.v. MIK 
12 sep – fietsmiddag reiscommissie Vrouwen van Nu 
15 sep – Oud papier (St. verenigingsgebouw Od’veen) 
16 sep – Beachvolleybaltoernooi 
 

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

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Anne Ruiter  60 pnt  Shirley Boegheim  50 pnt 
Marlijn Eggens 40  Tristan Boegheim  40 
Esmee Evenhuis 30  Sanne Boels   30 
Marloes Boels  20  Annemiek Brauckman 20 
Milan Evenhuis 20  Jeffrey Eggens  10 
Anna Kroezinga 20  Lars Eggens   10 
Sterre Radema 20 
Noor Radema  20 
 
Bedankt allemaal voor het meedoen. Binnenkort krijgen jullie hier een 
kleinigheidje voor. Fijne vakantie en hopelijk doen jullie volgend seizoen 
weer mee. 



CONCERT MUZIEKVERENIGING ODO 
 
Op zaterdagavond 23 juni geeft het A-orkest van muziekvereniging ODO 
uit Odoorn samen met zanger Jeroen Rienties een avondvullend concert 
in de grote kerk( bij de rotonde ) in Borger. Het thema van dit concert is 
musical. ODO zal deze avond diverse musical hits ten gehore brengen, 
waaronder The Lion King, The Phantom of te Opera , West Side Story etc.  
 
We hopen u te mogen begroeten op deze muzikale rondreis.  
Aanvang concert; 20.00 uur 
Zaal open : 19.30 uur 
 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Nieuws van de reis commssie 
Helaas hebben we te weinig opgave voor een gezamenlijk bezoek aan de 
Floriade op donderdag 6 september. 14 deelnemers is niet genoeg voor 
een eigen busreis. Ja, als iedereen nu een vriend, vriendin, buurman, 
familielid had meegenomen.... Vandaar dat wij onze plannen hebben 
aangepast. Alle leden hebben hiervan persoonlijk bericht ontvangen. 
 
29 augustus: Auto dagtocht onder het motto: “Meer dan turf, jenever en 
.....” Bezoek aan het Van Gogh Huis te Nieuw Amsterdam, rondleiding en 
film. Lunch in het Smalspoor Museum te Erica, trein toertocht en 
bezichtiging van de Turfstrooisel fabriek. Vertrek vanaf het dorpshuis om 
09.45 uur, terug 17.00 uur. Kosten € 19,00 incl. koffie, thee, fris en een 
eenvoudige lunch. 
12 september: Fiets verrassing tocht, nieuwe route!  Vertrek vanaf het 
dorpshuis 's middags om 13.00 uur, terug 17.00 uur. Drinken en 
versnaperingen voor eigen rekening. 
08 november: Bowling arrangement in De Oringer Marke van 14.00 tot 
17.30 uur. Kosten incl. koffie, thee, hapjes en drankjes € 14,00. 
OPGAVE: Vóór half september is er geen bijeenkomst van de afdeling 
meer en de zomer vakantie komt eraan. Dus gaarne opgave bij Ciska 
Zandbergen vóór 23 juni, tel. (0591)-381818 of 06-53456317 of per mail 
ciska-zandbergen@live.nl. 
Wij hopen op goede deelname aan onze najaars-activiteiten en wensen 
iedereen een mooie zomer. 

Namens de reiscommissie: 
Hinnie Dijks, Ciska Zandbergen en Albertje Nienhuis.  

  
 



COLLECTE ASTMA FONDS 
 
De jaarlijkse collecte voor het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) in 
Odoornerveen en Eeserveen in de week van 7 t/m 12 mei 2012 heeft 
€ 292,05 opgebracht. Met de opbrengst van de collecte maakt het Astma 
Fonds wetenschappelijk onderzoek naar ongeneeslijke longziekten zoals 
astma en COPD mogelijk. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor hun gift. De collectanten Eppie, 
Femmie, Grietje, Marthy, Mieke en Minie dank ik hartelijk voor hun inzet 
 

Alie Dijkstra. 
 
  



SVO-SPORT 
 
Beachvolley !! 
Met de zomervakantie in het verschiet komt 
ook het jaarlijks beachvolleytoernooi dat 
SVO-sport organiseert weer in het zicht. 
 
Natuurlijk hopen we dat iedereen de 
vakantieperiode gebruikt om zijn of haar 
balvaardigheid in het zand op te vijzelen om 
straks als nooit tevoren voor de dag te 
komen. De datum hebben we vastgesteld op 
zondag 16 september vanaf 14.00 uur. Zet 
‘m dus alvast in de agenda of op de kalender ! 
 
Rondom het volleybalgebeuren is er voor de jeugd op het sportveld 
genoeg te spelen en als de weergoden een beetje meewerken, wordt het 
ongetwijfeld weer een fantastische middag. Nadere informatie over o.a. 
inschrijven van de teams volgt.  
 
SVO-Sport wenst iedereen een fijne zomer (-vakantie) ! 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 

…Skeeler-toertocht… 
 
Zondag 8 juli as. is het zover, dan organiseert de IJsvereniging 
Odoornerveen weer een skeeler-toertocht. 
Iedereen van 6 tot 80 jaar kan aan dit skeeler-evenement deelnemen. Een 
ieder kan voor zichzelf bepalen welke afstand hij/zij af wil of kan leggen. 
Uiteraard ligt er, na afloop, voor elke deelnemer een medaille klaar met 
daarop de gereden afstand. 
 
Geadviseerd wordt om beschermende kleding te dragen, maar een helm 
is verplicht !! Iedereen die geen helm heeft, kan er 1 lenen van de 
ijsvereniging, dat wordt mogelijk gemaakt door Egbert Egberts 
Rijwielen uit Borger, de Rabobank en Univé verzekeringen….! 
 
Dus meld je aan bij: 
R. Oosting  0591-382394 
H. Boels 0591-387171 
 

Zondag 8 juli 2012 
Van 14.00 tot 16.00 uur 

 
Leden: gratis / Niet-leden: € 2,- 

 
Inschrijven vanaf 13.30 uur bij H. Cremers 

Zuidzijde 20, Odoornerveen 
 

Medaille-uitreiking na afloop in Dorpshuis 
“de Miet” 

 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Verslag van de laatste afdelingsavond voor de vakantie van 15 mei 2012. 
Op deze avond waren onze partners of introduce(e) ook welkom. Jantje 
Luinstra en Joke Kompier uit Zuidbarge, brachten het programma 
“Toendertied”. 
In het dialect werden liedjes gezongen en gedichtjes voorgedragen. Het 
ging over de vervlogen tijden van het boerenbestaan, over hoe het 
vroeger was op het platteland van Drenthe. De meeste gedichtjes waren 
geschreven door de opoe van Jantje. Maar Jantje zelf schrijft ook 
gedichten. Er werd vroeger veel gezongen en verhaaltjes voorgelezen in 
hun gezin. 
De onderwerpen die deze avond voorbij kwamen waren o.a. “haarspeld”, 
“wat mut kommen da komt”, “de tied”, We zingen mee met “ik heb mijn 
wagen volgeladen”en eindigen de avond met het liedje “Hou de moed 
erin”. Het motto van Jantje en Joke is “Van de oudste viool komt de 
mooiste muziek”. Kortom even een avondje terug in de tied….. 
Allemaal een fijne vakantie en tot ziens in september. 

Mieke G. notulist. 
 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
De Boschkamp 
Verder nog enige informatie over het plan De Boschkamp.We zijn 28 
maart met een afvaardiging naar de Raad Van State geweest. Daar 
hebben we uitgebreid onze bezwaren naar voren kunnen brengen. De 
uitspraak zou over zes weken zijn maar afgelopen week ontvingen we 
bericht dat de uitspraak met zes weken uitgesteld is. Wanneer er meer 
bekend is informeren wij u hier uiteraard over. 
 
Bestemmingsplan Odoornerveen 
Eindelijk is het dan zover en is het nieuwe bestemmingsplan 
Odoornerveen is klaar om ter inzage gelegd te worden. Hieronder ziet u 
de aankondiging van de gemeente hierover. Plaatselijk Belang raadt u 
aan hier kennis van te nemen. 
 
Rest ons u allen een heel goede vakantie toe te wensen met voldoende 
mooi weer. 

Het bestuur 
 
Publicatie gemeente Borger-Odoorn. 
Kennisgeving voorbereiding actualisering bestemmingsplan 
Odoornerveen. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een 
bestemmingsplan in voorbereiding is. Dit plan heeft betrekking op de kern 
Odoornerveen. 
Het betreft de actualisering van het verouderde bestemmingsplan en 
getracht is om alle huidige functies op alle percelen een juiste bestemming 
te geven.  
Het Voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 7 juni 2012 tot en 
met 18 juli 2012. Op donderdag 21 juni 2012 is er een inloopbijeenkomst 
vanaf 16.00 tot 20.00 uur in het Dorpshuis te Odoornerveen, adres 
Zuidzijde 16C, 7874 TD. 
Het Voorontwerp bestemmingsplan Odoornerveen kan dan door eenieder 
worden ingezien en op individuele wijze kunnen vragen worden 
beantwoord. Het is mogelijk om tijdens de inloopbijeenkomst een 
mondelinge inspraakreactie te geven of uiterlijk op 18 juli 2012 een 
schriftelijke inspraakreactie in te dienen bij: 
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG 
Exloo. 



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
 
Hieronder treft u alvast de data aan voor het seizoen 2012/2013. Wij 
zouden graag het aantal tafeltjes uitbreiden. Dus kom met grote getale 
klaverjassen volgend seizoen, nieuwe leden van harte welkom. 
 
Speelt u liever een potje JOKEREN? 
Vanaf het seizoen 2012/2013 zouden wij graag iedereen die het leuk vind 
te Jokeren, willen uitnodigen naar de kaartavonden te komen. We vormen 
naast de klaverjassers, één of meerdere tafeltjes met Jokeraars. En die 
krijgen aan het einde van het seizoen ook een leuke prijs. Heeft u zin in 
een seizoen lang Jokeren, meld u dan aan bij ondergetekenden of kom 
naar de eerste avond. Wij zien u graag. 
 
Dag  Datum  Avond  Week  Jaar 
Woensdag 5-sep-12 1  36  2012 
Woensdag 19-sep-12 2  38  2012 
Woensdag 3-okt-12 3  40  2012 
Woensdag 17-okt-12 4  42  2012 
Woensdag 31-okt-12 5  44  2012 
Woensdag 14-nov-12 6  46  2012 
Woensdag 28-nov-12 7  48  2012 
Woensdag 12-dec-12 8  50  2012 
Woensdag 9-jan-13 9  2  2013 
Woensdag 23-jan-13 10  4  2013 
Woensdag 6-feb-13 11  6  2013 
Woensdag 20-feb-13 12  8  2013 
Woensdag 6-mrt-13 13  10  2013 
Woensdag 20-mrt-13 14  12  2013 
Woensdag 3-apr-13 15  14  2013 
Woensdag 17-apr-13 16  16  2013 
 
Wilt u eerst wat meer weten, voordat u zich aanmeldt, bel ons gerust. 
Harry Vleems (tel. 06-51098474) en Sjaak Janson (tel. 06-51155602) 
 



OUDE TRACTOREN BIJ 
OPENLUCHTMUSEUM ELLERT & BRAMMERT 

 
Het is alweer zover! Voor de 26ste keer organiseert de historische trekker 
en motorengroep Odoornerveen de trekkershow in het Openluchtmuseum 
Ellert en Brammert aan de Tramstraat in Schoonoord. Het evenement 
vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 juni.  
Het is een show van oude tractoren en landbouwwerktuigen. Op het 
middenterrein van het museum zijn ruim honderd oude tractoren van 
verschillende uitvoeringen te bezichtigen, van prachtig opgeknapte en 
opgepoetste tractoren en eveneens roestige exemplaren die nog wachten 
op restauratie. Er is een grote verscheidenheid aan oude 
landbouwwerktuigen te zien. Er worden dorsdemonstraties gegeven, er is 
een smidsvuur en de diverse stationaire motoren zullen regelmatig 
opgestart worden. Ook kunnen de tractoren een rondje rijden op het 
middenterrein. 
De bezoektijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur en voor deze show gelden de 
entreeprijzen van het Openluchtmuseum, zie www.ellertenbrammert.nl. 
De show wordt georganiseerd door de historische trekker en motoren-
vereniging Odoornerveen. Elk jaar komen er weer wat deelnemers bij, met 
name door de prachtige locatie van de show. De deelnemers komen van 
heinde en verre om hun oude trekker te showen en om met andere trekker 
hobbyisten over hun gezamenlijke hobby te praten. Voor het hele gezin is 
er iets te doen of te bekijken in het Openluchtmuseum. Het museum heeft 
o.a. een speeltuin en kinderboerderij.  
Voor deelname of informatie over dit evenement kunt u bellen met Harm 
Dijkstra, 06-20348098 of 0591-513746 
 

De organisatoren: Jan Themme, Jan Woldring, Harm Dijkstra 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De beheerscommissie stelde op 8 juni jl vast dat er opnieuw 7 BINGO-
formulieren waren ingeleverd. Na controle bleken alle BINGO’s correct 
volledig afgestreept te zijn. Tezamen met de vorige goede inzendingen 
maakt dat het aantal prijswinnaars voor dit seizoen compleet. De prijzen 
zullen worden vastgesteld door onze penningmeester die de komende 
maand tevens zorg zal dragen voor bezorging van de prijzen. De 
volgende personen vallen in de prijzen: 
 
1) Marthy Ploeger Elzinga, Zuidzijde 33 
 Hans Evenhuis,   Noordzijde 7-E 
2) Familie Dijks   Zuidzijde 16 
 Hans Verhagen  Zuidzijde 32 
 Annie Spinhoven  Noordzijde 26-A 
 Robert Nijboer  Zuidzijde 29-A 
 Robert Nijboer  Zuidzijde 29-A 
3)  Esmee en Steijn Evenhuis Noordzijde 7-D 
 Ria Braam   Schoonoord 
 Astrid Arends   Torenwijk 7 
 Robert Nijboer  Zuidzijde 29-A 
4) Antoine Holthinrichs  Noordzijde 7 
 Annemiek Brauckman Noordzijde 23 
 Josien Ties   Noordzijde 1 
 Albertje Nienhuis-Naber Noordzijde 17 
 Annie Spinhoven  Noordzijde 26-A 
 Aaltje Oosting   Zuidzijde 25 
 Sem van der Meulen  Zuidzijde 43 
 
Wij feliciteren alle prijswinnaars met hun gewonnen prijs! Voor degenen 
die niet in de prijzen vielen: De nog resterende nummers die afgestreept 
hadden moeten worden waren: 
 

– 16 – 29 – 46 – 50 – 53 – 
 
NB: Er kunnen geen BINGO-kaarten meer ingeleverd worden! 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Bij het ter perse gaan van dit nummer is het  ongeveer een week geleden 
dat wij, huis-aan-huis, oud ijzer inzamelden. Ook dit jaar leverde de actie 
een volle kipwagen met ijzer op. Bijna vergaten we de inwoners aan de 
Zijtak en Torenwijk, maar door oplettendheid van een inwoner namen we 
ook die route mee. Op dit moment is nog niet bekend welk geldbedrag de 
actie heeft opgeleverd. In september zullen we u daar verder over 
informeren.  
In de laatste bestuursvergadering stonden wij onder andere stil bij de 
stand van zaken met betrekking tot Kern & Kader (de puntjes worden op 
de spreekwoordelijke I gezet), de nieuwe Drank- en Horecawet die 
waarschijnlijk per 1 januari 2012 een feit is, de te plannen jaarlijkse 
vrijwilligersavond (hou uw mail in de gaten!), het opstellen van een nieuw 
vergaderrooster, het onderhoud van het sportveld gedurende de 
vakantieperiode, het frezen van het beachvolleybalterrein en toekomstige  
offertebesprekingen met een aantal bedrijven in het licht van vervanging 
van de verwarmingsinstallatie. 
 
Dat Nederland deel neemt aan de Europese Kampioenschappen kan 
haast niemand zijn ontgaan. Evenals voorgaande jaren opent het 
dorpshuis haar deuren tijdens alle wedstrijden van het Nederlands elftal. 
Het dorpshuis is een half uur voor aanvang van de wedstrijden open. De 
wedstrijd kan in grootbeeld meebeleefd worden via beamerprojectie. De 
eerste openstelling in het kader van het EK is al op 9 juni! We hopen op 
veel bezoekers en uitermate veel gezelligheid. Natuurlijk wensen we ons 
elftal veel succes toe! 
In de komende weken kunnen de huidige donateurs weer een 
aankondiging van SVO verwachten omtrent het donateurschap. Mede 
door de vele donateurs van SVO, in combinatie met andere activiteiten 
(zoals onlangs de oud-ijzer-actie), blijven wij in staat het 
verenigingsgebouw op een financieel gezonde en verantwoorde manier te 
exploiteren.  Wij deden hier onlangs op de jaarvergadering verslag van 
(zie de Snikke van april).  
Als bestuur hebben we de wensen die naar voren kwamen op de 
jaarvergadering inmiddels wat verder uitgewerkt in die zin,  dat we voor de 
korte (2012) en wat langere termijn enige prioriteiten hebben gesteld. We 
hebben besloten het huidige biljart te vervangen. Als bestuur hebben we 
contact gelegd met enkele deelnemers van de huidige groep biljarters om 
hen te betrekken bij de aanschaf van een ander biljart. De wensen van 
SVO met betrekking tot een ander biljart zullen ook met deze groep 



besproken worden. In een volgende Snikke daarover wellicht meer 
nieuws.  Voor de wat langere termijn hebben we besloten de huidige 
inrichting, inclusief schilderwerk e.d., aan te pakken. We zetten in op een 
meerjarenplan om te komen tot kostenspreiding, hetgeen er uiteindelijk in 
moet resulteren dat we over een aantal jaren een  redelijk vernieuwd 
dorpshuis hebben dat als één geheel is ingericht. Een van de belangrijkste 
vereisten waaraan een nieuw inrichtingsplan moet voldoen is wat ons 
betreft dat de huidige belangrijke dorpshuisfunctie recht overeind blijft. Op 
dit moment zoeken we buiten het bestuur naar mensen met 
deskundigheid die ons in eerste instantie omniet kunnen adviseren. Ook 
daarover in een volgende Snikke meer.  

namens SVO, 
Robert Nijboer 



Het Europees Kampioenschap Voetbal in Grootbeeld! 
Iedere wedstrijd van het Nederlands Elftal met buurtbewoners 
bekijken? – Kom naar het dorpshuis!!! 

Het dorpshuis is open een half uur voor aanvang van de 
wedstrijd! 


