
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   1 september 2011    
 
Met dit juninummer sluiten we de 31ste jaargang van "de Snikke" af. 
Het zomerseizoen begint daarmee ook het tijdstip waarop de redactie op 
reces gaat. 
De dorpse activiteiten worden op een laag pitje gezet, wat echter niet 
betekent dat er helemaal niks meer gebeurt in Odoornerveen. In juni 
organiseert c.v. MIK een zeskamp waaraan zowel door deelnemers als 
door toeschouwers altijd veel plezier wordt beleefd. Een week later 
kunnen de sportievelingen onder ons meedoen aan de jaarlijkse 
skeelerwedstrijd onder auspiciën van de IJsvereniging. 
Op de zaterdag wanneer deze Snikke uitkomt, zal net als in 2010 door de 
S.V.O. oud ijzer/metalen worden opgehaald om door de verkoop hiervan 
de nodige contanten te verkrijgen voor de instandhouding van ons 
dorpshuis "De Miet". 
"De Miet" is voor Odoornerveen het enige en dus belangrijkste gebouw 
waar we samen kunnen komen voor vergaderingen, verenigingsavonden 
en zelfs voor een feestje. De S.V.O. hoopt daarom weer heel veel kilo's 
aan oud ijzer op te halen. 
De redactie wenst ieder een mooie zomer! Tot in september! 
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AGENDA 
 
10 jun – Pokeren 
14 jun – Bijeenkomst Kern & Kader 
18 jun – Oud papier (c.v. MIK) 
24 jun – Pokeren 
26 jun – Zeskamp c.v. MIK 
  3 juli – Skeeler-toertocht 
  8 juli – Pokeren 
  9 juli – Afsluiting Barcompetitie 
16 juli – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
20 aug – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
24 aug – Fietstocht N.B.v.P. - Vrouwen van Nu 
  1 sep – Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
  8 sep – Excursie N.B.v.P. - Vrouwen van Nu 
12 sep – N.B.v.P. - Vrouwen van Nu 

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

 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 

SKEELER-TOERTOCHT   ZONDAG 3 JULI 2011 
  
De IJsvereniging Odoornerveen organiseert zondag 3 juli de jaarlijkse 
skeeler-toertocht. Er wordt een parcours uitgezet tussen Zuidzijde 20 
(Cremers) en Zuidzijde 34 (Arends). Men kan dit stuk zo vaak als men wil 
afleggen en bij de wissel krijgt men een stempel. Na afloop is er voor 
iedere deelnemer een medaille met daarop de gereden afstand. Advies is 
om beschermende kleding te dragen. Het dragen van een helm is 
verplicht. Helmen kunnen worden geleend en zijn aanwezig bij de start. 
Na afloop is er de medaille uitreiking in het dorpshuis. 
 
Wanneer: Zondag 3 juli 
Tijd:  Van 15.00u tot 17.00u 
Start:  Bij Fam. Cremers, Zuidzijde 20 
Inschrijven: Vanaf 14.30 uur aan de Zuidzijde 20 
Kosten: Leden gratis. Niet leden 2,- euro 
Info:  R.Oosting 0591-382394 

H. Boels 0591-387171 
B. Eggens 0591-512355 

  
DE SKEELERTOERTOCHT VAN DE IJSVERENIGING 

ODOORNERVEEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 
UNIVE, DE RABOBANK EN EGBERT EGBERTS RIJWIELEN. 

 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Op 17 mei was Agnes van de Ven uit Gasselternijveen te gast om over 
haar deelname te vertellen aan “Boer zoekt vrouw”. 
In juli 2007 kreeg Agnes ( toen nog 27 jaar) een mailtje met de vraag of zij 
mee wilde doen aan genoemd programma. Ze zei ja en na allerlei 
gesprekken kreeg ze in augustus een telefoontje dat ze 1 van de 10 
kandidaten was. Het was voor het eerst dat er een vrouwelijke kandidaat 
bij zat! Er werd een promotiefilmpje gemaakt dat betekende: van 12.30 
uur tot 17.30 uur opnames voor 5 minuten film! 
Agnes kreeg 883 brieven met kandidaten van 17 tot 54 jaar. Zij had 
samen met 4 anderen de meeste reacties gekregen. Dus mochten ze met 
z’n vijven door. Agnes mocht 3 mensen vragen om mee te helpen en nam 
zelf de stapel van 28-29 en 30 jarigen. Na sorteren bleven er eerst 60 
brieven over en toen 10 definitief en 5 reserve…..waaronder Bart uit 
Canada! Een week later: 5 minuten speeddaten met de 10 kandidaten. 
Aan het einde van de dag vielen er 5 kandidaten af. Jurjen, 
Klaas,Jurgen,Jurre en Bart bleven over. 
Twee weken later ging ze met deze 5 in Den Haag wandklimmen. Aan het 
eind van de dag bleven er 3 kandidaten over namelijk Klaas, Jurre en 
Jurjen. Op 5 november begon de logeerweek en op dag 2 gaf Jurjen zelf 
aan dat hij naar huis wilde. Na weer een keuzemoment moest Klaas weg 
en Jurre bleef over. Agnes en Jurre mochten samen naar Wenen en 
hebben 3 leuke dagen gehad. 
De laatste opnames waren op 20 november en vanaf 13 december tot 3 
maart zou het op de tv worden uitgezonden. De kandidaten hebben zelf 
niets gezien voor het programma op de tv kwam. De relatie met Jurre 
heeft maar een paar maanden geduurd. 
Agnes zei ook nog het volgende: “De eerste reactie van iemand met de 
camera vastleggen is de kracht van Boer zoekt Vrouw. Er wordt niets in 
scene gezet.”    En …“Ik vind boer zijn het mooiste wat er is.Ik ben blij dat 
ik aan het programma heb meegedaan.” Ook vertelde ze dat ze sinds 3 
maanden weer een relatie heeft. En de brieven? Die liggen op zolder 
 
Volgende bijeenkomst is op 12 september samen met de afdeling Odoorn 
in Odoorn en gaat over de 7 Wereldwonderen. 

Mieke Garvelink, notulist. 
 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Steijn Evenhuis 70 pnt.   Marinde van Dis 40 pnt. 
Esmee Evenhuis 40 pnt.   Tristan Boegheim 40 pnt. 
Milan Evenhuis 40 pnt.   Shirley Boegheim 20 pnt. 
Anne Ruiter  40 pnt.   Jeffrey Eggens 20 pnt. 
Sterre Radema 30 pnt.   Sanne Boels  20 pnt. 
Noor Radema  30 pnt.   Ruben Oosting 10 pnt. 
Marloes Boels  20 pnt.   Matthijs ??  10 pnt. 
Lars Eggens  20 pnt.   Leonie Oosting 10 pnt. 
Marlijn Eggens 10 pnt.   Gerrit Vos  10 pnt. 
Anna Kroezinga 10 pnt. 
 
Dit is alweer de laatste Snikke en de laatste kleurplaat van dit seizoen. 
Jongens en meisjes, allemaal bedankt voor het meedoen. Jullie 
ontvangen allemaal een klein kadootje voor jullie inzet. Van Matthijs heb ik 
helaas geen achternaam, als hij dit nog even doorgeeft, kan hij ook een 
presentje ontvangen. Fijne vakantie alvast en hopelijk doen jullie volgend 
seizoen weer mee! 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Zondag 26 juni organiseert c.v. MIK een Zeskamp. Het is de bedoeling dat 
de straten tegen elkaar de strijd aangaan. 
 
Om 13.30 uur gaat het dorpshuis open en het is de bedoeling dat er om 
14.00 uur gestart gaat worden. Alle activiteiten vinden plaats op het 
grasveld achter de gymzaal.  
 
De verdeling van de teams: 
* Noordzijde 1 (= Noordzijde 1 t/m Noordzijde 17) 
* Noordzijde 2 (= Noordzijde 18 t/m Noordzijde 33) 
* Zuidzijde 1 (= Zuidzijde 1 t/m Zuidzijde 17) 
* Zuidzijde 2 (= Zuidzijde 18 t/m Zuidzijde 46) 
* Borgerzijtak 
* TAZ (Torenwijk, Achterweg, Zijtak) 
* Iedereen die zelf een groep kan/wil samenstellen, mag zich ook als 
  groep opgeven 
* Kinderen van de basisschool kunnen zich apart opgeven. Zij worden  
  ingedeeld door het bestuur van c.v. MIK 
 
Opgave deelnemers: 
Zuidzijde 1 + TAZ  > Wendy Cremers 382471 
Zuidzijde 2   > Johan Oosting 06 - 54327209 
Borgerzijtak   > Mariska Oving 381509 
Noordzijde 1   > Adri van Bergen 06 - 47542851 
Noordzijde 2   > Anita Begeman 381780 
Kinderen   > opgeven per straat (zie bovenstaand) 
 
Voor de winnende straat is er een mooie wisselbeker te winnen!  
 
Het is de bedoeling dat het een sportieve en gezellige middag 
gaat worden voor alle inwoners van Odoornerveen! 
 
Hopelijk zien wij u allen op zondag 26 juni a.s. 

Bestuur van c.v. MIK 
 
 
 



De jaarlijkse collecte voor het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) in 
Odoornerveen en Eeserveen in de week van 9 t/m 14 mei 2011 heeft € 
295,05 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 Corry, Femmie, Grietje, Marthy, Mieke en Minie bedank ik 
hartelijk voor hun inzet. 

Alie Dijkstra. 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Dinsdag 10 mei vertrokken we om kwart over zeven van het dorpshuis 
voor onze jaarlijkse busreis samen met de afdeling Odoorn. In totaal 
gingen er 44 dames mee. 
 
Instituut voor Beeld en Geluid 
De reis ging eerst naar het Mediapark in Hilversum. We werden in het 
Instituut voor Beeld en Geluid om een uur of tien ontvangen met koffie en 
een TV-gebakje. Daarna volgde een rondleiding door het gebouw. Het 
gebouw bestaat uit 5 lagen onder en 5 lagen boven de grond. Rondom de 
ontvangstruimte bevinden zich de drie functies van het gebouw: omroep-
museum, kantoren en onder de grond de archieven. De kleurrijke gevel is 
een ontwerp van Jaap Drupsteen. In de glasplaten zijn bekende televisie 
gebeurtenissen weergegeven. Wij herkenden de gouden koets en de 
huwelijksplechtigheid van Willem Alexander en Maxima. Het gebouw heeft 
veel prijzen in de wacht gesleept.  
Het instituut beheert 70% van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. De 
collectie omvat meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. Elke 
dag komt daar wat bij. Zowel particulieren, het onderwijs, als professionals 
maken gebruik van het archief. De gids vertelde dat de banden/ dvd's  met 
groene stickers, niet beschikbaar zijn voor gebruik. Personen die op beeld 
staan kunnen dat verbieden tot hun dood, daarna beslissen de 
erfgenamen erover. Na de rondleiding kregen we een filmpresentatie in de 
theaterzaal. Hier werden hoogtepunten uit de film en TV geschiedenis 
getoond bijv. op het gebied van cabaret, entertainment en sport. Al met al 
een mooi gebouw om te bezoeken met in de open binnenruimte een muur 
van gebrandschilderd glas sculpturen met afbeeldingen van bekende TV 
personen als Mies Bouwman, Sonja Barend, André van Duin en Mart 
Smeets. 
 
Hoog Catharijne, rondvaart door de grachten... 
Vanwege opgebroken wegen in Hilversum gaf de chauffeur de voorkeur 
aan lunchen  in Utrecht. Vanwege wegomleiding kwamen we tegen half 
twee in Hoog Catharijne aan, zodat we een uur hadden voor de lunch.  De 
rondvaart vertrok vanuit de gracht in de binnenstad, we zouden er met de 
bus naartoe. Toen begonnen de echte hindernissen. Een groep dames 
kwam te laat bij de bus vanwege zeer trage bediening van de broodjes, de 
chauffeur had een route van agenten gekregen waar de grote touringcar 
klem kwam te zitten, een halve kilometer achteruit in het drukke 



binnenstad verkeer, de vertrektijd van de boot was stipt om drie uur, de 
chauffeur kon niet handsfree bellen en geen parkeerplaats vinden, we 
reden Utrecht weer uit. Uiteindelijk werd na telefonisch overleg geregeld 
dat we nog een halve grachtentocht konden maken vanaf een ander 
vertrekpunt. De bus kwam ons weer ophalen in de binnenstad op een 
goede bushalte plaats... Ook hier kwamen we weer vast door het smalle 
grachten wegennet, opnieuw verkeerd geadviseerd en achteruit maar 
weer. Daarna snel Utrecht uit en via Hilversum en door de polder naar 
onze eetgelegenheid om grote files te vermijden. Daar kwamen we met 
een half uur vertraging aan. 
 
Bourgondisch Restaurant de Beulacke 
Het Bourgondisch tafelen in deze eetgelegenheid in Wanneperveen was 
een perfecte afsluiting van de dag. Een smakelijk drie-gangen menu met 
keurig verzorgde tafels en goede bediening. Op de terugweg werd 
iedereen bedankt en kreeg de chauffeur een envelop met inhoud omdat 
hij ons toch weer heelhuids heeft afgeleverd. Om een uur of half tien 
kwamen we bij het dorpshuis aan, moe maar voldaan! 
 
Namens de reiscommissie, Stiny van Bergen en Albertje Nienhuis. 
 



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

TONEEL   TONEEL   TONEEL 
Helaas hebben nog niet veel personen zich aangemeld voor het toneel. 
Dus bij dezen een laatste oproep aan alle personen die het leuk vinden 
om toneel te spelen. 
Lijkt het je leuk en heb je zin om het komende jaar deel te nemen aan een 
nieuw toneelstuk, geef je dan nu op. Ook voor de toneelspelers van de 
afgelopen keer geldt dat je je gewoon opnieuw moet opgeven als je graag 
weer mee wil doen! 
 
Geef je dus snel op bij: Wendy Cremers: 382471 of 
    Anita Begeman:  381780 
 
Zonder toneelspelers komt er geen toneelstuk op de planken, dus wij 
rekenen op jullie opgave! 

Bestuur c.v. MIK 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Feestelijke afsluiting barcompetitie 
Op zaterdagavond 9 juli organiseert SVO de afsluiting van de 
barcompetitie. In nauwe samenspraak met de betrokken deelnemers 
hebben we deze datum vastgesteld en er is gekozen voor het thema 
“Beachparty”! Deze feestelijke afsluiting met prijsuitreiking begint om 
21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Noteer alvast de datum in je agenda: 
Nader nieuws volgt nog via aparte berichtgeving! 
 
Bijeenkomst afsluiting Kern & Kader 
Alle activiteiten in het kader van Kern & Kader zijn zo goed als afgerond. 
Het bestuur van SVO wil over de bereikte resultaten de bevolking van 
Odoornerveen inlichten door het organiseren van een bijeenkomst over 
dat thema. We doen dat op dinsdag 14 juni aanstaande, ’s avonds om 
20.00 uur in dorpshuis De Miet. Noteer deze datum alvast nu in uw 
agenda: Er komt geen tweede aankondiging meer van deze bijeenkomst. 
We hopen een ieder die ons verenigingsgebouw een warm hart toedraagt 
op deze avond te mogen begroeten! 
 
Drentse Wandelvierdaagse 
Op 2 juni jl. startte de Drentse wandelvierdaagse vanuit Odoorn. Dit jaar 
hebben de route-uitzetters ervoor gekozen de wandeltocht slechts op één 
dag langs ons verenigingsgebouw te leiden en wel op de eerste dag. Zo 
stonden we vanaf negen uur ’s morgens met afgevaardigden van de 
plaatselijke verenigingen de kraampjes in te richten, de consumpties klaar 
te zetten en de stempelpost te voorzien van bemanning. Waar niet in was 
voorzien waren enige supersnelle wandelaars die de Kennedymars deden 
en tegen alle afspraken in al rond 9 uur ’s morgens onze locatie 
verwelkomden, terwijl dat eigenlijk pas vanaf een uur of 11 had moeten 
gebeuren… De dag verliep soepel, met mooi weer en de aanwezige 
vrijwilligers konden de schare wandelaars makkelijk verwerken. Naar 
schatting deden zo’n 1000 wandelaars de stempelpost bij De Miet aan. 
Rond half 5 zat al het werk erop en hadden we alles aan kant en de 
gebouwen weer schoon. De uiteindelijke afrekening via de 
penningmeester moet nog verricht worden, maar vast valt te stellen dat de 
bruto-opbrengst van de dag rond de € 1500,-- ligt. We willen de vele 
vrijwilligers die mee hebben geholpen daarvoor hartelijk dankzeggen! 
Mede door deze inzet houden we tezamen ons verenigingsgebouw in 
stand vanuit een gezonde financiële basis! 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
  
De beheerscommissie stelde op 3 juni jl vast dat er opnieuw 14 BINGO-
formulieren waren ingeleverd. Na controle bleken alle BINGO’s correct 
volledig afgestreept te zijn. Tezamen met de vorige twee 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 mensen vallen in de prijzen: 
1) J. Dijks   Zuidzijde 16 
    Evert Jan Garvelink Zuidzijde 24 
2) J. Breukelman-Naber Schoonoord 
    J.L. Evenhuis  Noordzijde 7E 
    J.W. v/d Rhee  Zuidzijde 22B 
    Ciska Zandbergen  Noordzijde 18 
    Anneke Manrho  De Kiel 
    Fam. J. Reinink  Noordzijde 19 
    Esmee en Steijn Evenhuis Noordzijde 7d 
    Marleen Rooijmans Zuidzijde 5  
    Joke en Ruud Hendriks Zuidzijde 16b 
    H. Sloots   Odoorn 
3) Marleen Rooijmans Zuidzijde 5 
    Fam. J. Reinink  Noordzijde 19 
    Aaltje Oosting  Zuidzijde 25 
    H.J. Pleiter   Vlagtwedde 
 
De laatste prijswinnaar, voormalig eindredacteur van De Snikke, stelt zijn 
prijs ter beschikking van De Snikke, waarvoor dank! 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: 

– 5 – 16 – 23 – 37 – 41 – 42 – 56 – 58 – 69 – 
NB: Er kunnen geen BINGO-kaarten meer ingeleverd worden! 



EEN BIJZONDERE ONTMOETING 
 
Zaterdagavond, 21 mei,stond ik plotseling oog in oog met een Oehoe! 
Ik liep achter de boerderij op het plein tussen de aanhangers die daar 
tijdelijk geparkeerd staan, keek ook naar de twaalfscharige wentelploeg en 
zag dat die nog schoon gemaakt moest worden. Toen ik naar de 
omhoogstaande scharen keek zag drie meter bij me vandaan een enorme 
vogel met twee grote oorpluimen op een ploegschaar zitten. Ik keek recht 
in twee grote oranje ogen; ik weet niet wie er meer verbaasd was: hij of ik. 
We keken elkaar een paar seconden strak aan, toen knipperde hij een 
keer met de ogen, legde zijn "oortjes" plat, spreidde zijn vleugels en daar 
ging hij omhoog.  
Met twee slagen van zijn brede vleugels was 
hij over de rij coniferen en daarmee 
onmiddellijk uit mijn gezichtsveld verdwenen. 
Jammer, ik had wel tien minuten willen staan 
kijken. Later hoorde ik via - via dat de vogel in 
Schoonoord thuishoorde. Hij was ontsnapt, 
evenals het vrouwtje, maar dat was al weer 
gevangen. 
Deze bijzondere ontmoeting had ik niet willen 
missen. Een enkele keer, tegen de tijd dat het 
donker wordt, zie ik wel “onze” uil tussen de 
schuur en de boerderij doorvliegen om op 
jacht te gaan. Dat vind ik al een heel bijzonder moment.  
Ik kan me herinneren dat ik vroeger op school wel eens iets heb gelezen 
over een oehoe en in mijn beleving was dat zo'n bijzondere vogel, dat je 
die in ons land nooit zo maar zou tegenkomen; en nu stond ik zo maar 
oog in oog met een echte oehoe! 
Voor mij is het net een waar geworden sprookje. 

Gineke Loman 
 



25 JAAR OUDE TREKKERCLUB OD'VEEN 
 
Op 7 juni 1986 organiseerde MIK een activiteit: Creatief heden en antiek 
verleden. Dit gebeuren vond plaats in ons toen nog bestaande café 
Gommers. Binnen lagen de hoog artistieke creaties van een aantal 
Odoornerveners: borduurwerk, schilderijen, ijzeren beeldhouwwerk, 
poppen etc. Buiten een 16tal oude trekkers uit Odoornerveen en 
Schoonoord. Die trekkers hadden het werk op de boerderij er al lang op 
zitten. Ze vertrokken die middag met een poging de bruggen rond te 
komen. De meesten hebben dat ook gehaald, een paar aan een touw. Het 
was zo'n daverend succes, de ramen rammelden in het café, dat een jaar 
later de trekker show opnieuw werd georganiseerd. De familie Roelof 
Themme was de stimulator achter dit gebeuren. Burgemeester van Zorge 
van de gemeente Odoorn kwam zelfs uit het gemeentehuis om persoonlijk 
de rondrit met oude trekkers van start te laten gaan in Odoornerveen. Nog 
datzelfde jaar kwamen de eerste gesprekken op gang met het bestuur van 
het museum Ellert en Brammert te Schoonoord. 
 
Museum 
In oktober 1987 stond de oude trekker club Odoornerveen voor het eerst 
met historische trekkers/ motoren en landbouwwerktuigen op het midden 
terrein van Ellert en Brammert. Meteen zwart van het volk! We deden ook 
al wat meer boeren activiteiten. Hooivork gooien, garven smieten over een 
hoogspring touw, kuip steken (vol water) met een Lanz Bulldog en trekker 
wipwappen. Ook reed er een antieke zwarte kinderwagen rond met als 
opschrift 1PK – loopt op melk. Erin een luid krijsend pasgeboren kind van 
de familie Woldring. Gert Jan Woldring was toen 1 jaar en al razend 
enthousiast. Nu 25 jaar later zit hij in de organisatie. Verder hebben we 
Plietsie Harm die de regels handhaaft wat betreft veilig rondrijden, 
snelheid, gevaarlijke uitsteeksels aan de trekker en mee rijdende 
passagiers, vooral kinderen. Een grote sleutelbos aan het stuur en let wel 
één ervan past op de gevangenis van het museum! Wat later kwam er 
touwtrekken bij, werd een kop van Jut gemaakt, kwam er een smidsvuur 
en lintzaag om houten trekkertjes mee te zagen en een dorsmachine. Ook 
werden er schapen geschoren en rondritten gemaakt. Een rubberen 
brandstoffenzak uit het leger dient als spring-kussen  voor de kinderen. Er 
liggen nu aanvragen voor zo'n 150 trekkers. Alie Themme houdt alles bij 
in een nauwkeurige en nette administratie. Harm Dijkstra begint maanden 
van te voren al rond te bellen. Elk jaar in het voorjaar is er nog een 
gezellige avond in de Herberg met foto's, boeken, films en dia's van de 



laatste spektakels. Ieder jaar krijgen de deelnemers een aandenken van 
het museum. Vaak zijn we goed voor zo'n 1.500 bezoekers in 2 dagen. 
 
Van Start 
Op woensdagavond werd er bij Pa Themme een begin gemaakt met het 
transport naar het museum. Het beste was eigenlijk de Noordzijde maar 
een paar avonden af te sluiten vanwege het gevaarlijke opladen en 
transporteren van de historische werktuigen, houten umsmieters, 
schotelstrooiers, zelfbinders, afleggers, smidsvuur, gietijzeren 
aangedreven smeedhamer, vorken, zeisen, heuharken, zwadmaaiers, 
maaimachines, ijzeren ploegen etc. etc. Zo'n 7 korren vol landbouw antiek 
kwamen er uit schuren en afdakjes, slaapkamers en zolders  van Pa en 
Ma Themme op Noordzijde 10. Als alles opgeladen was keek ik nog wel 
eens rond en dacht, wat is hier nu eigenlijk weg. Zo'n voorraad aan antiek 
historisch landbouw materiaal had Pa Themme! Ook zonder de mooie 
aanplakbiljetten was het alle Odoornerveners wel duidelijk: de trekkerclub 
is het weekend weer op het museum. Op vrijdag wordt het midden terrein 
ingericht en afgezet met linten. Vrijdagavond worden de 1ste trekkers al 
gebracht. Zaterdag om tien uur moet iedereen binnen zijn. 
 
Organisatie 
De organisatie is hoofdzakelijk in handen van de familie Themme. Jan 
Woldring, Jan Themme en Harm Dijkstra zijn van het eerste uur, later 
aangevuld met de jongere generatie. Allen tijdens de museum dagen te 
herkennen aan een zwarte overal. Alie Dijkstra heeft de administratie 
onder haar hoede en Ina Woldring is perschef. Zonder deze twee dames 
heeft niemand een schijn van kans. De plekken voor trekkers en 
werktuigen worden aangewezen, sommigen hebben een partytent bij zich 
en tuinmeubilair. De deelnemers komen op verzoek en met goedkeuring 
inmiddels uit heel Nederland. De nadruk ligt echter op Odoornerveen en 
omgeving. Er is één organisatorische vergadering per jaar, er is geen 
budget, brandkast of beleggingsfonds. Wel wordt er nog uitgekeken naar 
een gietijzeren geldpers. Zaterdag 10 uur start van het spektakel. Op 
zondag van 10 tot 11 is er een stilte moment met koffie, koek en 
bezinning. Pas om 11 uur mogen de trekkers, motoren en machines aan 
de loop gebracht worden. Vóór 5 uur mag geen trekker het museum 
terrein verlaten. 
 
Randgebeuren en incidenten 
Toen we voor de 1ste keer naar het museum gingen misten we onze 
caféhouder Rik Gommers. Harm Dijkstra en Henk Nienhuis in de 



Landrover terug. Toen we het café naderden wolkte er een zwarte rook uit 
het schuurtje. Brand! We grepen twee emmers water uit het kanaal. Toen 
we de deur open trokken bleek dat Rik Gommers z'n Porsche trekker wat 
moeilijk aan het starten was. 
Eerst werd er met en Saxonia (een Russische werktuigen drager met 
voorlader) opgeladen. Dat ging goed maar ouderwets en duurde te lang. 
Jan Themme kwam met een 10 tons heftruck aan zetten die prompt door 
Pa Themme's nieuwe asfalt zakte. Als alles opgeladen was en wij 
allemaal op het museum waren veegde Ma Themme de deel aan want 
dan was er een beetje ruimte. Henk Nienhuis was bij een zuidwester 
stormvloed op vakantie in Egmond aan Zee. Hij zag een 150 meter lange 
polsdik scheepstouw aanspoelen. Na een hele nacht graven en 
strandjutten zag hij kans met een bevriende visboer dat touw naar 
Odoornerveen te krijgen. We konden touwtrekken. Het record lag bij 120 
mannen of 200 vrouwen. Toen kwam Otto Schultz met een 50 PK Lanz 
Bulldog op dubbellucht aanzetten, ramde nog even een hekkepaal uit de 
grond, gooide het vliegwiel op toeren en trok 150 man op een bult. Jaap 
Vermue, collega van Jan Themme in de smederij van Odoornerveen liet 
zijn familie een keer overkomen uit Zeeland. “Jaap, wat heb je daar toch 
onder dat kleed zitten”, vroegen we. “Dat is m'n moeder”, zei Jaap én 
inderdaad! Ondanks onze uiterste voorzichtigheid donderde ons een keer 
de mooiste maaimachine van Pa Themme uit de voorlader. De chaos was 
groot. Het houten zwadbord brak in drie stukken, 1500 houtwormen 
kwamen om en er verboog wat ijzer. Er brak grote paniek uit, wie vertelt 
het Pa Themme!  Het beste ogenblik leek ons het stilte moment op 
zondagmorgen met als schadevergoeding een fles Berenburg. De 
volgorde werd zorgvuldig gekozen eerst de fles drank en dan onze 
knullige verklaring. Schaap scheren was een tafereel apart. Dat gebeurde 
door Luut Huisman. Het vangen kon het daglicht ook niet goed velen. 
Vooral het vangen van ram Karel was een karwei. Ram Karel leeft niet 
meer. Er waren oude tractors nodig voor de zuidenveld optocht in Dalen. 
Iedereen stond er netjes op, behalve Jan Woldring. Z'n broek zat vol 
verlopen olie en brandgaten in z'n trui. De vrouwen van de feestcommissie 
gingen naar huis en kwamen met een driedelig pak terug. Jan werd ter 
plekke achter z'n Lanz Bulldog omgekleed. 
 
Uitnodigingen 
Vanwege onze groeiende bekendheid werden we bij een wielerronde in 
Schoonoord uitgenodigd om de pauze op te vullen. We namen dat aan 
omdat de Commissaris van de Koningin, ook kwam om het startschot te 
geven. Zover kwam de man echter niet. Op het moment dat hij het pistool 



in de lucht stak gooide Harm Dijkstra z'n Ursus gloeikop aan. Er volgde 
een knal en het peloton vertrok, de commissaris ontgoochelt achterlatend. 
In de pauze reden we met onze antieke trekkers rond op het straten 
parcours van Schoonoord. Na de pauze vlogen de wielrenners met bosjes 
tegelijk door een rozenperk van het badhuis in Schoonoord. We hadden 
daar in de bocht wat olie verloren. Ze hebben ons nooit meer gevraagd. 
Op de dag van Oude Ambachten in Exloo werden we, met een zorgvuldig 
gescreende delegatie, uitgenodigd met onze oude trekkers om  bp het 
prachtige gazon van het gemeentehuis te gaan staan. Met open mond 
stond het publiek zich te vergapen aan ons historisch materiaal. Ze 
vroegen of die oude trekkers ook nog wat konden doen. We besloten te 
gaan touwtrekken, mensen zat immers. 100 mensen aan ons 
scheepstouw met één van onze trekkers ervoor. Moest kunnen toch, we 
hadden tenslotte in het verleden een uitstekende relatie opgebouwd met 
de burgemeester. Onze trekkers groeven zich tot aan de assen in het 
gazon.  
De gemeentesecretaris stormde uit het gemeentehuis en gelastte ons 
onmiddellijk naar een andere locatie te verhuizen. We kwamen naast de 
Rabobank terecht. We bedachten nog of we in staat waren de kluis te 
verslepen. Maar misschien kwam daar toch wat gedonder van. 
 
25ste keer museum 
Het is prachtig op het museum. Goede organisatie en een gemoedelijke 
sfeer, gezellig en altijd veel publiek op een unieke locatie. Het heeft ook 
landelijke bekendheid opgebouwd tot en met het grensgebied van 
Duitsland. Het concept om er zonder budget en met veel inzet iets moois 
van  te maken, is geslaagd. Er zijn ook alweer opvolgers in de organisatie.  
Het museum gaat de deelnemers deze keer iets extra's aanbieden. We 
zijn zeer benieuwd en hebben altijd honger! We kregen elk jaar  al een 
aandenken en waarderen de gastvrijheid die we op het museum krijgen 
zeer. Deze 25ste keer, bij toeval door Pinksteren op drie dagen. De 11de, 
12de en 13de  Juni zijn we weer te bewonderen op het museum Ellert en 
Brammert te Schoonoord. 
 
Jan Themme, Ina Woldring, Alie en Harm Dijkstra en Henk Nienhuis, als 
intervieuwer en deelnemer van het eerste uur. 
 


