
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  4 september 2013    
 
Dit is al weer het laatste nummer van de 33ste jaargang van "de Snikke". 
De redactie gaat twee maand op zomerreces. Even bijtanken voor ze aan 
de volgende jaargang begint.  
Zo zwaar is het nou ook weer niet, maar het is toch wel fijn om even niet 
in de gaten te hoeven houden wanneer het ook al weer "Snikke typen" is. 
'Snikke typen"? Ja, die woorden komen nog uit de tijd dat de 
medewerkers aan de dorpskrant één keer in de maand met een eigen 
typemachientje achter op de fiets naar de school reden om gezamenlijk de 
binnengekomen kopij voor de Snikke te typen.  
Wat deden we meer? Bijpassende plaatjes opzoeken uit de voorraad die 
in de loop der jaren was verzameld en ingeleverde tekeningen van de 
schoolkinderen met zwarte inkt overtrekken. Kadertjes maken voor een 
leeg stukje onder aan de bladzijde en daar ook nog tekst in schrijven. 
Vaak was dat een nog met de hand geschreven tekst. En als er een wat 
grotere ruimte over was, moest er ter plekke nog wel eens wat worden 
bedacht. Heel belangrijk was ook het knippen en plakken en dan ging het 
niet altijd om de tekst die in de goeie volgorde geplakt moest worden. 
Nee, typefoutjes werden vaak verbeterd door er een ander uitgeknipt 
lettertje op te plakken. Priegelwerk. 
Eigenlijk gaat het nu nog zo, alleen hebben we nu veel meer 
mogelijkheden, met de hand wordt weinig meer gedaan. Doordat er veel 
tekst digitaal wordt aangeleverd is er ook niet veel typewerk meer. 
De tijdwinst is wel een van de belangrijkste voordelen van het werken met 
een computer. 
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Wat al die jaren is gebleven is de 
samenwerking met de verenigingen 
die, als de dorpskrant dan – losbladig 
– helemaal klaar ligt, om de beurt 
met een ploegje de vellen tot een 
krantje niet en in het dorp 
rondbrengt. 
 
En nu is het dan toch eindelijk zomer 
geworden! Eindelijk kunnen we 
buiten zitten, af en toe even luieren, 
even genieten van de zon en de 
warmte met nu en dan een buitje als 
dat nodig is. 
De tijd van buiten eten en van barbecues komt weer aan.  
Genieten van vakantie, op reis gaan, kamperen, of in je eigen achtertuin 
blijven. Wij wensen ieder een goeie zomer en hopen jullie in september 
een nieuwe Snikke te kunnen bezorgen. 
De typeredactie: Martin, Robert, Bert en Gineke 
 
 
 
 



AGENDA 
 
  9 juni – Zeskamp (c.v. MIK) 
13 juni – Vrouwen van Nu (fietsmiddag) 
15 juni – Oud papier (c.v. MIK) 
20 juli  – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
17 aug – Oud papier (SVO) 
  1 sep – Beachvolleytoernooi (SVO-Sport) 
  4 sep – Laatste dag kopie Snikke inleveren 
  4 sep – Vrouwen van Nu (reis) 
10 sep – Vrouwen van Nu 
11 sep – Klaverjassen 
21 sep – Oud papier (c.v. MIK) 

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

 



KLAVERJASSEN 
  
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
Het seizoen 2012/2013 zit er weer op. In tegenstelling tot het vorige 
seizoen, toen al na de 5e avond duidelijk was, wie er zou winnen, bleef 
het deze keer tot de laatste avond spannend. De vraag wie er dit jaar op 
het hoogste treetje zou komen te staan werd echt pas op de laatste avond 
beslist. Het werd zelfs een familie gelegenheid. Tineke en Ron Kirchhof 
streden om de hoogste eer. En ook dat is een kwaliteit van het 
klaverjassen in Odoornerveen, er wordt stevig gestreden, maar altijd fair, 
plezierig en met veel gelach. Tineke eindigde tenslotte als eerste. 
Zoals ieder jaar had Harry ook dit jaar voor iedereen een prachtig cadeau 
gekocht. Bedankt daarvoor en voor alle administratie rondom het 
klaverjassen. Omdat iedere deelnemer een vermelding verdient volgt hier 
de eindstand van het seizoen 2012/2013: 
 
Naam   Punten 
17 Scholtens, Connie 6894 
16 Begeman, Bert 33504 
15 Evenhuis, Hans 33967 
14 van Rijen, Jan 34003 
13 Ottens, Henk 34502 
12 van Bergen, Jo 34617 
11 Vleems, Harrie 34945 
10 Vos, Harm  35006 

9 van der Klis, Hans 35640 
8 Janson, Sjaak 35727 
7 Evenhuis, Alex. 36115 
6 Cremers, Harm 36205 
5 Kuipers, Ineke 36968 
4 Manrho, Popke 37080 
3 Schippers, Henk 37731 
2 Kirchhof, Ron 37855 
1 Kirchhof, Tineke 38009 

   
Hieronder treft u alvast de data aan voor het seizoen 2013/2014. Wij 
zouden graag het aantal tafeltjes uitbreiden. Dus kom met grote getale 
klaverjassen volgend seizoen. Nieuwe leden van harte welkom. 
     
Datum  Avond Week, Jaar 
11-sep-13 1 37, 2013 
25-sep-13 2 39, 2013 
9-okt-13 3 41, 2013 
23-okt-13 4 43, 2013 
6-nov-13 5 45, 2013 
20-nov-13 6 47, 2013 
4-dec-13 7 49, 2013 
18-dec-13 8 51, 2013 

15-jan-14 9 3, 2014 
29-jan-14 10 5, 2014 
12-feb-14 11 7, 2014 
26-feb-14 12 9, 2014 
12-mrt-14 13 11, 2014 
26-mrt-14 14 13, 2014 
9-apr-14 15 15, 2014 
23-apr-14 16 17, 2014 

Wilt u eerst wat meer weten, voordat u zich aanmeldt, bel ons gerust. 
Harry Vleems (tel. 06-51098474) en Sjaak Janson (tel. 06-51155602). 



ZONNEBLOEM 
 
Uitstapje Zonnebloem afdeling Odoorn naar Luttelgeest 
 
Woensdag 15 mei heeft de Zonnebloem afdeling Odoorn een uitstapje 
gemaakt naar De Orchideeënhoeve in Luttelgeest (NOP) . De bus van 
een vervangende touroperator (onze eigen touroperator Drenthe Tours 
had deze dag geen bus beschikbaar) vertrok om 12.00 uur met gasten en 
één vrijwilligster richting Valthe, Klijndijk en Odoorn waren de volgende 
plaatsen waar werd gestopt en gasten en vrijwilligers instapten. We 
vertrokken uiteindelijk uit Odoorn met 56 gasten en 7 vrijwilligers waarvan 
3 in een auto. Het weer was redelijk en de stemming zat er snel goed in. 
Eén van de reden hiervan was onze chauffeur Eddy, die al langer dan 25 
jaar in het vak zit en veel wist te vertellen over de plaatsen waar we langs- 
en doorreden. We arriveerden om 14:30 in Luttelgeest we kwamen de 
Orchideeënhoeve binnen via een mooie hal met o.a een vijver met grote 
schildpadden. We kregen gelijk koffie/thee met gebak aangeboden wat 
niet te versmaden was. Daarna hadden we tot 16.45 uur de tijd om al het 
moois in de Hoeve te bekijken! Je hebt een lorrietuin, deze is nieuw. De 
tropische tuin met  koikarpers zijn net piranhas, zo gulzig zijn ze als je ze 
te vreten geeft, voor 0.50 euro koop je een handjevol voer. De 
schildpadden lopen af en toe voor je voeten, dus opletten geblazen. Je 
hebt de vlindertuin, de Maleise tuin, allemaal prachtig aangelegd. Overal 
kom je natuurlijk prachtige orchideeën tegen met schitterende kleuren, de 
een nog groter dan de ander. Onze gasten zag je genieten, af en toe 
uitrustend op een van de bankjes die her en der stonden. Toen iedereen 
de tuinen had bekeken kon men nog orchideeën of leuke snuisterijen 
kopen. Na afloop hebben enkele gasten en vrijwilligers een zonnebloem 
op een schoolbord de tekst “Zonnebloem afdeling Odoorn was hier!”  
geschreven. Na afloop kregen we allemaal een orchidee in 
cadeauverpakking aangeboden. Nadat iedereen weer plaats had 
genomen in de bus, vertrokken om 17.00 uur richting Staphorst, waar we 
tegen zessen verwacht werden voor het diner. Richting Staphorst wist de 
chauffeur weer veel interessante dingen te vertellen over de omgeving, 
iets waar de gasten van genoten. Aangekomen bij restaurant ’t Centrum te 
Staphorst werden we hartelijk welkom geheten door een medewerkster. 
Na een ogenblik stil te zijn geweest kregen we het diner geserveerd. Het 
voorgerecht was groentesoep met balletjes, hoofdgerecht schnitzel met 
champignonsaus. Voor diegene die geen varkensvlees lust of kan 
verdragen  was er kip, verder gebakken aardappel, patat, appelmoes, 
boontjes, worteltjes, bloemkool, broccoli, sla en als nagerecht ijs met 



slagroom met een verrukkelijke zelfgemaakte koffielikeur erdoor. Het diner 
en de hele entourage waren geweldig. Tegen 19.30 uur gingen we weer 
richting Drenthe met een positief gevoel, er is geen wanklank gevallen! De 
eerste gasten stapten uit in Exloo en de laatsten in Odoorn, tegen 21.00 
uur was iedereen weer thuis.  
  



VROUWEN VAN NU 
 
Op 14 mei kwam Aaltsje Ypeij de 
laatste verenigingsavond verzorgen.  
Zij zou een muziekquiz houden. 
 
Aaltsje komt uit de Wijk ( de Stapel) en is daar ook lid van de Vrouwen 
van Nu. Zij is Dj en heeft voor een verenigingsavond van haar afdeling 
een muziekquiz  gemaakt waarmee zij nu de “boer” op gaat. Wij hadden 
vier groepen van 8 dames gemaakt, maar Aaltsje husselde deze groepen 
door elkaar, waarna zij ons uitleg gaf over de spelregels. Er zou muziek 
voor oude jongeren worden gespeeld. Er werden ABC vragen gesteld, 
waarop 1 punt kon worden verdiend en zgn. piepvragen, wat inhield dat je 
een piepbeestje op tafel had staan die moest worden gebruikt om als 
eerste het juiste antwoord te geven. Dit leverde dan 2 punten op. Bij een 
fout antwoord gingen er 2 punten van je totaal af. Dan konden de andere 
tafels nog een poging doen voor 1 punt. Het bestuur had voor de 
winnende tafel nog een presentje gekocht. De muziek en daarmee de 
vragen waren heel verschillend. Van de “Postkoets”van de Selvera’s tot 
“fúr Elize”van Mozart. De adrenaline van de dames steeg naar een 
hoogtepunt . De laatste vraag voor de pauze werd door groep 2 goed 
beantwoord met “de vogeltjesdans”. Zij konden nog een extra punt krijgen 
als zij met zijn allen de vogeltjesdans zouden laten zien. Nou dat werd een 
prachtig optreden. Er werd getwiet en met kontjes gedraaid dat het een 
lust was. De overige tafels vonden het schitterend, maar hadden nog geen 
vermoeden dat ze zelf nog aan de bak zouden moeten in de loop van de 
avond. In de pauze werden er lekkere drankjes geschonken en een aantal 
namen een pilsje om wat moed te verzamelen en de lach en grappen 
waren niet van de lucht. Na de pauze gingen we weer verder en met de 
“Village People” waarna we met zijn allen de armbewegingen WMCA 
nadeden. Soms werden de piepjes overstemd door het gegil van de 
dames die het goede antwoord wisten, maar Aaltsje had alles in de gaten. 
Tafel 1 raadde  “Twist again” van Chubby Checker en moesten toen de 
twist maar eens laten zien. Daar werden dan ook weer extra punten mee 
verdiend. Het werd een avond vol zang en dans. Ook de tango moest 
worden gedanst en een paar dames hun line-dance verleden oprakelen. 
Een lekkere “boer’ndochter” kwam nog langs en wij zongen met zijn allen 
“schoon wijfeke wat krek dak here zie, doe het dan, doe het dan, schoon 
wijfeke”. Dorus met zijn motten Charlotte en Bas sloot de quiz af. Toch 
nog een allerlaatste piepvraag: “ wat staat er op het menu van ‘t kleine 
café aan de haven? Ja, dat was een hardgekookt ei. Lientje wist dit 



feilloos. Zij zingt dan ook vaak zulke liedjes en de tafel waar zij aan zat, 
won dan ook glansrijk. De dames kregen een lekker doosje bonbons en 
natuurlijk was er voor Aaltsje ook een doosje.  
Het was een hele gezellige avond. Iedereen vond het leuk en was 
enthousiast.  
Truus sloot de avond af en bedankte Aaltsje nogmaals voor de leuke 
avond. Onze eerstvolgende verenigingsavond is op 10 september.  
Het was nog lang onrustig in Odoornerveen. Zelfs iemand die zijn auto 
vergat mee te nemen, maar ja, die kon de volgend morgen weer 
opgehaald door haar man, want zelf gingen de dames weer een dagje uit 
met de Vrouwen van Nu uit Odoorn. Gelukkig met een bus……. 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
- Plaatselijk Belang wil in het kader van de AED, inventariseren welke 
bewoners ervaring hebben met reanimatie en het gebruik van de AED (te 
denken valt aan een BHV training, EHBO, reanimatie cursus etc.)  ÉN 
welke dorpsgenoten interesse hebben om zich te verdiepen in deze 
levensreddende handelingen. Op basis van deze informatie willen wij na 
de zomervakantie een informatieavond en/of cursus organiseren.  
Hierover graag contact opnemen met Trea Evenhuis 0591-382097 
 
- Met Jakob Rijnbergen, Gebiedscoördinator gemeente, zijn interessante 
onderwerpen besproken. Erg mooi om te merken dat deze man actief 
bezig is met het leefgebieden beleid en zich inzet voor de buitengebieden. 
Hij neemt het voortouw om alle “Plaatselijke Belangen”  uit de omgeving 
om de tafel te krijgen om in eerste instantie elkaar te ontmoeten en 
daarnaast de samenwerking betreft voorzieningen te stimuleren. 
 
- Jakob heeft ons laten weten dat er zienswijzen zijn ingediend betreft het 
plan “straat verlichting”. Deze worden eerst in behandeling genomen 
voordat er verdere stappen ondernomen worden. Jakob neemt contact op 
wanneer er ontwikkelingen bekend zijn. 
 
- Jakob heeft naar aanleiding van zijn vraag “Wat wil Odoornerveen in de 
toekomst ?” ons gewezen op de hulp die hij en de gemeente kan bieden 
bij het aanspreken van subsidies en fondsen. Hiervoor zijn natuurlijk eerst 
ideeën en plannen nodig. Daarom de volgende vraag aan alle 
dorpsgenoten alvast ter overdenking: “Hoe zie jij Odoornerveen in de 
toekomst ?” Na de zomer wil Plaatselijk Belang hierop terugkomen. 
Ideeën en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. 



SVO-SPORT 
 
Beachvolley !! 
 
Met de zomervakantie in het verschiet 
komt ook het jaarlijks beachvolleytoenooi 
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 1 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 info over o.a. 
inschrijven van de teams volgt.  
 
SVO-Sport  wenst iedereen een fijne zomer (-vakantie) ! 
 



NEGENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen, 5 Juni 1923 
Door onze Landbouwvereeniging is, naar we vernemen, besloten met de 
invoering van den zomertijd, de werkzaamheden in het landbouwbedrijf 
hier naar zonnetijd te regelen, zodat hier gewerkt wordt van 's morgens 
zeven tot 's avonds zeven uur zomertijd. Wat de schooluren betreft zijn 
deze, naar men ons meedeelt, als volgt geregeld en zullen deze nl. 
aanvangen 's morgens half tien met 's middags anderhalf uur pauze, om 's 
namiddags te eindigen om vier uur, alles zomertijd. 
 
Odoornerveen 5 Juni 1923 
Van de inspectie der posterijen is, naar we vernemen, bericht ingekomen 
dat de Zaterdagmiddagbestelling, waarover van hier reeds meermalen is 
geadresseerd, nu zoodanig is gewijzigd, dat deze bestelling nu zal worden 
uitgevoerd onmiddellijk na 't binnen zijn van de laatste tram, zoodat 
briefpost zoowel als couranten nog dienzelfden avond worden besteld. 
Voor een groot deel ontvingen we hier bij den huidigen toestand deze 
correspondentie niet eerder dan 's Maandags. 
Een heele verbetering dus. Alleen nog jammer, dat 't bericht vergezeld 
ging van de mededeling, dat deze goede maatregel, alleen gedurende de 
zomermaanden zal blijven gehandhaafd 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen, 12 Juli 1923 
Een landbouwer alhier heeft wegens te sterke hooibroei niet minder dan 
50 voer hooi, dat hij voor eenigen tijd naar binnen gehaald had, weer naar 
buiten moeten brengen. 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen, 13 Juli 1923 
In een gehouden ouderavondavond aan school Noord alhier, werd het 
besluit genomen om ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M. 
de Koningin een schoolfest te organiseren. Een commissie belast met de 
regeling werd tenslotte benoemd en als datum van den feestdag 
aangenomen 6 September e.k. 



Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen, 19 Juli 1923 
Opgeleid door de heer Van Alphen, hoofd der school alhier, is tot de 
R.H.B.S. te Coevorden, zonder examen, toegelaten H. Elting, alhier. 
 

ZESKAMP ZESKAMP ZESKAMP 
c.v. MIK – 9 JUNI 

10.00 uur JEUGD, 14.00 uur OUDEREN 
 
 
 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 40 pnt  Marloes Boels   60 pnt 
Milan Evenhuis 20  Anne Ruiter   30 
Norah Evenhuis 20  Gerrit Vos   20 
Maya de Waard 20  Sanne Boels   10 
Thijs Ruiter  10  Anouk Boels   10 
 
Iedereen kan de komende periode een klein presentje tegemoet zien. 
Bedankt voor het inleveren. Hopelijk doen jullie volgend seizoen weer 
mee. Fijne vakantie allemaal. 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De volgende winnaars zijn in de prijzen gevallen voor het inleveren van 
een juiste volle BINGO-kaart. 
 

1) 40 euro Fam. J. Eggens, Odoorn 
2) 30 euro J.L. Manrho, De Kiel 

Iris Wolthuis, Achterweg 30 
3) 20 euro Fam. Boels, Zuidzijde 15 

C. Parrée, Noordzijde 18-A 
Aaltje Oosting, Zuidzijde 25 

4) 10 euro Koert Rossing, Noordzijde 8 
Fam. J. Eggens, Odoorn 
Fam. H. Dijks, Zuidzijde 16 
Adri van Bergen, Noordzijde 18-B 

 
De winnaars kunnen hun prijs in de komende periode tegemoet zien. Voor 
de volgende BINGO-actie worden de kaarten in september verkocht en 
verschijnen de eerste getallen in de Snikke van oktober.  
 
 
 
 



Collecte Longfonds 
De jaarlijkse collecte voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds) in 
Odoornerveen en Eeserveen in de week van 13 t/m 18 mei heeft  € 
291,63 opgebracht. 
Waarom een nieuwe naam? Het Longfonds is er voor iedereen met een 
longziekte en niet alleen voor mensen met astma.  
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor hun gift. De collectanten Eppie, 
Femmie, Grietje, Marthy en Minie dank ik hartelijk voor hun inzet.  
 

Alie Dijkstra 
 
 


