
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M 30 augustus 2017    
 

Dit is al weer de laatste Snikke van jaargang 37. 
Misschien vind je het wat vreemd dat een jaargang midden in het jaar 
eindigt. De oorzaak hiervan vinden we 37 jaar geleden. De dorpskrant 
werd toen samen met de toen nog aanwezige basisschool opgezet. 
Doordat een schooljaar ook halverwege het jaar eindigt om een paar 
maand later weer te beginnen heeft de gezamenlijke school- en 
dorpskrant zich hierbij aangepast. Niemand die toen kon voorzien dat de 
school al na vijf jaar zou moeten sluiten. Mevrouw Grietje Hofsteenge-
Mulder luidde als oudste inwoonster van Odoornerveen voor het laatst de 
schoolbel. De laatste negen leerlingen zouden na de vakantie naar een 
andere school gaan. Er was dus geen reden meer om een schoolkrant uit 
te geven. Geen school- en dorpsnieuws meer, zo was de gedachte. 
Gelukkig was er een groepje mensen dat zich vanaf die tijd inzette om 
toch maandelijks voor een dorpskrant te zorgen. 
Helaas missen we in deze Snikke verslaglegging van de zeskamp. Ook 
treft u helaas geen nieuws aan omtrent de gemeentelijke plannen om een 
gedeelte van de Noordzijde te vernieuwen. We hopen dat de betreffende 
verenigingen alsnog verslag doen in de eerstvolgende Snikke.  
Op het programma van c.v. MIK, dat begin dit jaar huis aan huis is 
rondgebracht, staat voor 15 juli een Play-Backshow gepland.  
De redactie weet niet of dit ook inderdaad door zal gaan. Dit hangt 
natuurlijk van het aantal deelnemers af. Ben je wel van plan om mee te 
doen maar heb je je nog niet opgegeven, doe dit dan zo gauw mogelijk 
zodat ook c.v. MIK tijdig voorbereidingen kan treffen. Er zal vast 
voldoende publiek komen om van de voorstelling te genieten; tenslotte 
gaat niet iedereen met vakantie. 
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In juli en augustus zal er geen Snikke verschijnen; verenigingen zetten 
hun activiteiten in die maanden op een laag pitje, waardoor er ook niet 
zoveel nieuws is. 
Wij wensen alle lezers een mooie zomer toe met veel zon en op tijd een 
buitje. In september kunt u de volgende Snikke in de bus verwachten.  



AGENDA 
 
  8 juni – Dagexcursie (Vrouwen van Nu) 
10 juni – Oud ijzer (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
10 juni – Oude tractoren “Ellert en Brammert” 
11 juni – Oude tractoren “Ellert en Brammert” 
  8 juli  – Oud papier (c.v. MIK) 
15 juli  – Playbackshow (c.v. MIK) 
12 aug – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
30 aug – Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
  5 sep – Tuinexcursie (Vrouwen van Nu) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Na 9 kleurplaten zijn de standen als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Jesper Röttink  70 pnt   Nienke Eggens 20 pnt 
Elisa Oving  70 pnt   Marlijn Eggens 20 pnt 
Sophie Bos  60 pnt   Thijs Zuidland  10 pnt 
Demi Eggens  10 pnt   Maya de Waard 10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Laatste verenigingsavond 
Vrouwen van Nu 
 

Op 16 mei hadden we alweer de laatste verenigingsavond van dit seizoen. 
In september start het nieuwe programma. Wat dat voor avonden worden 
is nog een verrassing. Deze laatste avond hadden we de zanggroep 
Forever uit Blijham uitgenodigd. Zij waren met zijn vieren, twee 
zangeressen en twee zangers en de hond Storm. Een  van de zangers 
speelde keyboard en regelde het geluid. Zij begonnen met de 
Engelbewaarder en daarna nummers van Ede Staal en Winie Buze. Ook 
de Selvera’s en Nick en Simon werden vertolkt. Het nummer “adem mijn 
adem” van Peter Schaap was voor Ciska een schot in de roos. Ook een 
nummer van Jules de Korte ”ik zou wel eens willen weten” werd 
gezongen. 
Met ondertussen twee keer een pauze waarin de drankjes werden 
rondgebracht werd het laatste lied gezongen en ging iedereen weer naar 
huis. 
Wij gaan deze zomer wel weer fietsen, vanaf 23 mei iedere dinsdagavond 
om half 7. Wij startten de 23e vanaf de Miet en de week daarna vanaf de 
brug in Schoonoord. We starten om half 7 en rijden dan mooie route’s van 
ongeveer 25 km per avond. Iedereen is welkom. 

Marijke Uitbeijerse                                      
 
 
  



OUDE TRACTOREN 
 
Oude tractoren bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert  
 
Het is alweer zover! Voor de 31e keer organiseert de historische trekker-
en motorengroep Odoornerveen de trekkershow in het 
Openluchtmuseum Ellert en Brammert aan de Tramstraat 73 in 
Schoonoord. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 
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 tot eveneens roestige exemplaren die nog wachten 
op restauratie. Er is een grote verscheidenheid aan oude 
landbouwwerktuigen te zien. Er worden dorsdemonstraties gegeven, de 
diverse stationaire motoren zullen regelmatig opgestart worden. Ook 
kunnen de tractoren een rondje rijden op het terrein, waar ook over een 
wipwap gereden kan worden.   
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 
motorenvereniging Odoornerveen.  De show wordt nog steeds goed 
bezocht, vooral omdat er voor het hele gezin wel iets te doen of te 
bekijken is in het Openluchtmuseum. 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.  
Als je mee wilt doen met je oude tractor of landbouwwerktuig  of  je wilt 
informatie over dit evenement kun je bellen met Harm Dijkstra, 06-
20348098/ 0591-513746 of mailen met: dijkstrathemme@hetnet.nl 
 
De organisatoren:                                                        
Jan Themme, Jan Woldring, Harm Dijkstra, Gertjan Woldring  
  
 
  



135 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentse en Asser Courant 
Odoornerveen – 14 Junij 
Van hier kunnen wij berigten, dat door schipper J. Schaaf heden alhier de 
nieuwe turf geladen is van den vervener Joh. Marissen te Odoorn. Dit is, 
voor zover ons bekend, de eerste vervener alhier die nieuwe turf heeft 
afgeleverd.  
 
 
 
 

117 JAAR GELEDEN 
 
Artikeltje uit “De Veldpost” van 9 juni 1900 
“De Veldpost” verscheen twee keer per week op woensdag en zaterdag. 
 
De stallen van den Sultan. 
De sultan van Turkije heeft zijn stallen doen verbouwen en ze 
aanmerkelijk vergroot.. Ze beslaan te Constantinopel een oppervlakte van 
verscheidene hectaren en worden electrisch verlicht en geventileerd. 
Voortdurend bevinden zich er ongeveer 2000 paarden; sommige daarvan 
hebben meer dan een kwart miljoen gulden gekost, want de sultan is niet 
alleen een hartstochtelijk liefhebber, maar ook een uitstekend ruiter. 
Hij beroemt er zich op in zijn stallen minstens een exemplaar te bezitten 
van alle getemde rassen. Tartaarsche, Barbarijsche, volbloed Arabische, 
Deense, Engelse en Franse paarden, Russische dravers en Australische 
poneys. Hij bezit zelfs eenige zebra’s en prachtige Afrikaanse quagga’s. 
Naast de nieuw opgebouwde stallen staan de nieuwe koetshuizen waar 
489 rijtuigen van Zijne Turkse majesteit gerangschikt staan en met zorg 
onderhouden worden. Sinds een twintigtal jaren completeert de sultan zijn 
verzameling van alle modellen van voertuigen, die de industrie heeft 
kunnen uitdenken: coupé’s, dogcarts, phaëtons, victoria’s, landauers, 
chars-á-bancs, omnibussen en sleden, tot zelfs een nieuwe automobile 
toe – welke laatste echter nog niet gebruikt is. 
 
 
  



 
Collecte Longfonds 

De jaarlijkse collecte voor het Longfonds in Odoornerveen en Eeserveen 
in de week van 08 t/m 13 mei 2017 heeft  € 262,70 opgebracht.  
Hierbij wil ik iedereen mede namens alle mensen met een longziekte heel 
hartelijk bedanken voor hun gift. De collectanten Eppie, Femmie,  
Grietje en Minie dank ik voor hun inzet tijdens de collecte.  

Alie Dijkstra 
 
  
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Tweede aankondiging Playbackshow c.v. MIK 
 
Op 15 juli houden we een Playbackshow voor jong en oud. Begin dit jaar 
hebben we "Odoornerveen got talent" gedaan. Hier waren veel positieve 
reacties op. Wel kregen wij te horen dat men graag zelf wil bepalen met 
wie ze op het toneel staan. Dus daarom hebben we dit jaar gekozen voor 
een Playbackshow. 
Vind je het leuk om hieraan mee te doen geef je dan op. Dit kan met een 
vriendje(s) of vriendinnetje(s), met papa of mama, buurman, buurvrouw of 
een familielid. Alles is mogelijk. Dus wees creatief en bedenk samen iets 
leuks.  
Wij rekenen op veel deelname want bij te weinig opgave (deelname) gaat 
deze avond helaas niet door. Verdere informatie volgt. 
 
Geef je snel op bij: 
Anita Begeman:  381780 
Pien Bonga:  06-30739788 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



117 JAAR GELEDEN 
 
Artikeltje uit “De Veldpost” van 23 juni 1900 
“De Veldpost” verscheen twee keer per week op woensdag en zaterdag. 
 
De belangrijke uitvoer van dennenhout, die vanuit Borger dit voorjaar 
plaats had, doet zien van hoeveel betekenis de teelt van dit houtgewas 
worden kan. Toch heeft zich tegen die teelt menigeen verzet. Ook door 
branden wordt de vermeerdering van boschcultuur tegen gehouden. In dit 
voorjaar werden hier vier grote bosschen geveld welk hout voor heiwerk 
aan de oevers van vaarwaters is gebruikt. De boomen waren ongeveer 30 
jaar oud. Behalve die gunstige uitkomsten voor de grondeigenaren levert 
de houtcultuur ook veel werk voor arbeiders, zodat de uitbreiding van die 
cultuur in deze van heideveld voorziene streken zeer wenschelijk is. 
 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Als u met enige regelmaat de gymzaal in Odoornerveen bezoekt, zal het u 
opgevallen zijn dat er binnen iets is veranderd. Medio mei verwijderden 
we namelijk de wandrekken en de touwen uit de zaal. Jaarlijks wordt ons 
materiaal gekeurd en tijdens de laatste keuring werd dit materiaal 
afgekeurd. Herstel en/of vervanging is een zodanig forse investering, dat 
we besloten de materialen definitief te verwijderen. In de overwegingen 
daartoe betrokken we ook het gegeven dat zowel de touwen als de 
wandrekken nauwelijks tot niet gebruikt worden.  De zaal ziet er nu wat 
kaler uit ten opzichte van de situatie daarvoor.  
Tijdens de binnen-klussendag die we in mei organiseerden namen we 
verder de opslagruimte in het dorpshuis onderhanden. De ruimte is nu 
weer redelijk opgeruimd.  
Hebt u het nieuwe voorterrein al betreden? Dan zullen u ongetwijfeld ook 
onze nieuwe picknickbanken en bloembakken opgevallen zijn. SVO wil 
het voorterrein, nu het speeltoestel verwijderd is, op een aantrekkelijke 
manier inrichten, zodat bewoners en bezoekers tijdens mooie 
zomerdagen ook buiten het dorpshuis van onze faciliteiten gebruik kunnen 
maken. 
 
Op Hemelvaartsdag (en in de nacht daaraan voorafgaand) waren tal van 
vrijwilligers van plaatselijke verenigingen weer betrokken bij de organisatie 
van de Drentse Wandelvierdaagse, die opnieuw dit jaar ons dorp 
aandeed. Dit jaar passeerden alle routeafstanden Odoornerveen, hetgeen 
een drukke dag betekende voor de vrijwilligers. De opbrengst van de 
verkochte consumpties komt ten goede van het verenigingsgebouw. SVO 
dankt alle vrijwilligers en verenigingen voor hun inzet! 
 
Op 10 juni aanstaande haalt SVO huis-aan-huis oude metalen op. De 
oude metalen worden verkocht om extra activiteiten te financieren vanuit 
het dorpshuis. Wilt u alle metalen die we mee mogen nemen die dag voor 
09.00 uur ’s morgens aan de weg plaatsen? We hopen opnieuw op een 
volle container! 
 
Aangezien De Snikke enige maanden vakantie viert zult u pas in de 
maand september opnieuw van ons horen. Wij wensen u een fijne zomer! 

Namens SVO,  
Robert Nijboer, secretaris 

 


