
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od’veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  3 september 2014    
 
Juni al weer en daarmee is dit de laatste Snikke van de 34ste jaargang.  
In juli en augustus komt er geen dorpskrant uit, wat overigens niet 
betekent dat daarmee ook alle activiteiten in Odoornerveen stilliggen. 
Op 22 juni organiseert c.v.MIK weer de jaarlijkse zeskamp waarbij behalve 
veel deelnemers ook publiek van harte welkom is. Voor die dag hopen we 
op mooi weer. 
Op de laatste dag van augustus, wanneer de meeste mensen terug zijn 
van vakantie (van ver weg of thuis) kan jong en oud weer meedoen aan 
een fietspuzzeltocht. Beide buitenactiviteiten, wat goed uitkomt nu het 
interieur van "de Miet" een opknapbeurt krijgt. 
Het was juist een paar dagen voor vijf mei toen de vorige editie van de 
Snikke uitkwam. Verrassend was het om op een van de laatste bladzijden 
een ingezonden brief te lezen. Een brief waarin onder meer over de 
wanhoop en vooral de moed werd geschreven van mensen die het leven 
lieten bij het bevechten van onze vrijheid. 
We zouden er elke dag even bij stil moeten staan (en niet alleen op 5 mei) 
dat vrijheid een van de allerbelangrijkste zaken in het leven is. 
Vrijheid lijkt voor ons zo normaal. Wanneer je in de kranten leest over al 
die landen waar ook nu nog (of weer) oorlog is, waar mensen om niet 
worden omgebracht, waar je moet vluchten om je leven te behouden, dan 
waardeer je des te meer dat wij in een vrij land als Nederland leven en 
wonen.  
We zijn vrij om te zeggen en te schrijven wat we denken en vinden. 
Ook in onze dorpskrant! Maak er gebruik van! 
De redactie wenst ieder een goede zomer!  
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AGENDA 
   
  8 juni – Eerste Pinksterdag 
  9 juni – Tweede Pinksterdag 
12 juni – Vrouwen van Nu (fietsmiddag) 
14 juni – Trekkershow Schoonoord 
15 juni – Trekkershow Schoonoord 
21 juni – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
22 juni – Zeskamp (c.v. MIK) 
19 juli  – Oud papier (c.v. MIK) 
16 aug – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
30 aug – Zomergroet opmeten suikermais (c.v. MIK) 
31 aug – Fietspuzzeltocht (c.v. MIK) 
  3 sep – Vrouwen van Nu (excursie Ter Apel) 
  3 sep – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
17 sep – Klaverjassen 

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

 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De herinrichting van het dorpshuis is gestart met ingang van 5 juni jl. In 
eerste instantie wordt de zaal ontruimd, waarna opknap- en 
schilderwerkzaamheden plaatsvinden. Het dorpshuis is dientengevolge tot 
en met 27 juni gesloten. Mede om die reden zal SVO ook geen 
openstellingen houden in het kader van de WK-kampioenschappen.  
 
In de laatste bestuursvergadering voor de zomerperiode maakte SVO 
kennis met Jacob Rijnberg, een van de gebiedscoördinatoren van de 
gemeente Borger-Odoorn. Mede dankzij zijn inspanningen hoopt SVO op 
verbeterde communicatie met de gemeente met betrekking tot een nieuwe 
wijze van inzamelen van oud papier. Daarnaast vond overleg met MIK 
plaats in het licht van de evaluatie van het toneel in januari en om vooruit 
te blikken naar 2015, wanneer andermaal sprake zal zijn van een nieuw 
toneelstuk. 
 
In mei haalde SVO oud ijzer op. Ruim 3100 kilo metalen werd ingezameld. 
Een fantastisch resultaat! We danken een ieder die metalen ter 
beschikking stelde. Het ijzer bracht omstreeks € 500 op, dat rechtstreeks 
ten bate komt aan het dorpshuis. 
 
De bestuursleden van SVO nemen 2 maand zomerreces, waarna we in 
augustus de bestuurlijke activiteiten weer hervatten. We wensen u een 
prettige zomer! 
       Namens SVO, 
       R. Nijboer, secr. 
 
  



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
 
Het seizoen 2013/2014 hebben we er weer opzitten. Ook dit jaar bleef het 
tot de laatste avond spannend. Tineke Kirchhoff, Henk Schippers en Harry 
Vleems wisselden de laatste avonden wel iedere keer stuivertje. Maar de 
vraag wie er dit jaar op het hoogste treetje zou komen te staan werd echt 
pas op de laatste avond beslist. Met een sterke eindspring wist Henk 
Schippers uiteindelijk beslag te leggen op de eerste plaats. Gevolgd door 
Tineke op slechts 17 punten van de winnaar. Echt een “close call”.  
En het kan niet genoeg gezegd worden, maar de klaverjasavonden in 
Odoornerveen zijn fantastisch; er wordt stevig gestreden, maar altijd fair, 
plezierig en met veel gelach. Kom dus gerust volgend jaar eens kijken en 
meedoen. 
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 2013/2014: 
 
Naam    Stand  Punten 
Vos, Harm   15   33615 
Ottens, Henk   14  34207 
van Rijen, Jan   13  35153 
Evenhuis, Alexander  12  35480 
Kuipers, Ineke   11  35696 
van Bergen, Jo  10  35855 
Schippers, Sieme  9  36003 
Evenhuis, Hans  8  36509 
Begeman, Bert  7  36617 
Janson, Sjaak   6  36806 
van der Klis, Hans  5  36824 
Cremers, Harm  4  36845 
Vleems, Harrie  3  36966 
Kirchhof, Tineke  2  37261 
Schippers, Henk  1  37288 
 
Hieronder treft u alvast de data aan voor het seizoen 2014/2015. Wij 
zouden graag het aantal tafeltjes uitbreiden. Dus kom met grote getale 
klaverjassen volgend seizoen, nieuwe leden van harte welkom. 
     



Datum  Avond Week 
17-sep-14 1 38 
1-okt-14 2 40 
15-okt-14 3 42 
29-okt-14 4 44 
12-nov-14 5 46 
26-nov-14 6 48 
10-dec-14 7 50 
24-dec-14 8 52 

7-jan-15 9 2 
21-jan-15 10 4 
4-feb-15 11 6 
18-feb-15 12 8 
4-mrt-15 13 10 
18-mrt-15 14 12 
1-apr-15 15 14 
15-apr-15 16 16 
29-apr-15 17 18 

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



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
ZESKAMP 22 juni 2014 
 
Op zondag 22 juni organiseert cv MIK een zeskamp. Voor deze activiteit is 
ons dorp weer verdeeld in 6 wijken en voor iedere wijk is een coördinator / 
coach aangesteld. 
 
Zuidzijde 1: (1 t/m 18)  Rien Lukkien   06-53 27 55 56 
 
Zuidzijde 2: (19 t/m 46)  Harm Cremers  06-12 43 00 24 
 
Noordzijde 1: (1 t/m 17)  Jan Willem Eggens  0591-381450 
 
Noordzijde 2: (18 t/m 33)  Erik Vrielink    0591-382960 
 
Achterweg /Torenwijk/Zijtak: Christel Wolthuis 06-57 10 00 57 
 
Borgerzijtak:    Pien Bonga   06-30 73 97 88 
 
Het is de bedoeling dat een ieder die mee wil doen met de zeskamp zich 
opgeeft bij bovenstaande coördinator van zijn/haar eigen wijk. Een team 
bestaat uit 6 personen. Aanmelden kan t/m 15 Juni a.s. 
 
KINDEREN (basisschool) 
De zondagochtend willen we de zeskamp weer voor de kinderen doen, 
hiervoor is geen opgave nodig maar wordt je verwacht op ZONDAG 22 
JUNI om 10.00 uur. 
 
Wij hopen dat iedere wijk met een team zal deelnemen en dat het een 
héle leuke middag gaat worden! 

Bestuur cv MIK 
 

 

TREKKERSHOW, 14 – 15 JUNI 
 

ELLERT&BRAMMERT, SCHOONOORD 
 



TREKKERSHOW 
 
Oude tractoren bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord 
 
Zaterdag 14 en zondag 15 juni vindt  in het Openluchtmuseum Ellert en 
Brammert aan de Tramstraat in Schoonoord de jaarlijkse trekkershow 
plaats. 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, waarbij ze over een wipwap kunnen rijden. De bezoektijden 
zijn van 10.00 tot 17.00 uur en voor deze show gelden de entreeprijzen 
van het Openluchtmuseum ,zie www.ellertenbrammert.nl.  
Dit jaar is het al weer voor de 28ste keer dat deze show georganiseerd 
wordt. De show wordt georganiseerd door Harm Dijkstra, Jan Themme, 
Jan Woldring en Gertjan Woldring, allemaal Odoornerveners. Elk jaar 
komen er weer wat deelnemers bij, met name door de prachtige locatie 
van de show. De deelnemers komen van heinde en ver 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. Telefoon: 06-20348098/ 0591-513746 
 
 
  



KLEURPLAAT 
 
Tussenstand 1 t/m 6 jaar  Tussenstand 7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 40 pnt  Anne Ruiter  50 pnt 
Norah Evenhuis 20  Marlijn Eggens 40 
Pascal Eggens 20  Marloes Boels  30 
Milan Evenhuis 20  Gerrit Vos  20 
Thijs Ruiter  20  Jeffrey Eggens 20 
Steijn Evenhuis 10 
 
Dit is weer de laatste kleurplaat van dit seizoen. Binnenkort zullen jullie 
weer een klein kadootje ontvangen voor al jullie inspanningen. Hele fijne 
vakantie gewenst en hopelijk doen jullie na de vakantie allemaal weer 
mee ! 



ZONNEBLOEM 
 
1 Daagse bootreis  Zonnebloem  afdeling  Odoorn en omstreken 
 
9 mei vertrokken we met 2 bussen van Drenthe Tours uit Odoorn richting 
Meppel. De deelnemers uit Exloo en Valthe mochten in de spelersbus van 
FC Groningen. Klijndijk en Odoorn in de nieuwe liftbus van drie weken 
oud. 
In Meppel aangekomen was het voor de chauffeur van FC Groningen bus 
even zoeken waar de boot de Jan Plezier lag. Zo hebben deze 
deelnemers een extra rondje Meppel er gratis bij gekregen. 
Om 9.15 uur stond de schipper ons al op te wachten met koffie en een 
heerlijke koek. En dan ging het richting Zwartsluis , Hasselt , Zwolle , 
Kampen. Het weer was wisselvallig , regen , hagel en wat onweer met een 
krachtige wind. Om half elf tijd voor een hapje en een drankje. 
Om 12.00 uur de warme hap, bestaande uit soep, gemengde groenten , 
appelmoes, patat friet en een gehaktbal, als toetje chocolademousse met 
slagroom. Na de maaltijd was het voor de vrijwilligers tijd om alles op te 
ruimen en te afwassen. En gingen lootjes verkopen voor de verloting. Net 
voor Kampen een storing in de brug, er waren twee opties de boot 
verzwaren en alle inklapbare dingen laten zakken. Of keren en dan weer 
richting Zwolle. Maar de schipper had het goed gezien we konden onder 
de brug door, proficiat. 
Er was van alles te zien onderweg, de schipper vertelde van alles , nieuwe 
woonwijken, jachthavens, weidevogels enz. 
om 15.00 uur tijd thee met een Spakenburgs koekje. Dan de verloting er 
waren mooie prijsjes. 
De terug weg ging over het Zwarte water. Nog een drankje en een hapje 
en we naderen Meppel alweer. De bussen stonden te wachten en dan 
weer richting huis .Alle deelnemers  waren om 18.00 uur weer thuis. Het 
was ondanks het slechte weer toch een gezellige dag. 

J.B.E. 
  



Collecte Longfonds 
 
De jaarlijkse collecte voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds) in 
Odoornerveen en Eeserveen in de week van 5 t/m 10 mei 2014 heeft  
€286,11 opgebracht. 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, Mieke en Minie dank ik hartelijk voor hun inzet. 

Alie Dijkstra 

 
 
 

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn 
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger. 

 E- gehandicaptplatformbo@home.nl, Tel.  0599-234722 
------------------------- 

Wij gaan de lucht in 
  

 Het heeft even geduurd, maar ook wij zijn vanaf nu actief op 
internet. Ons platformlid Ria Jorna heeft een prachtige website gebouwd, 
vrolijk van opzet en in een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.  
U vind ons onder  gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl. Wij nodigen 
een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen. Misschien kunt u er nog 
uw voordeel mee doen  

Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn. 

 




