
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  2 september 2015    
 
Op 5 juni, de eerste heel warme dag van 2015 -  mijn thermometer geeft 
30ºC aan -  wordt de laatste Snikke van deze jaargang gemaakt. 
 
In verband met de te houden feestdagen hadden we de datum een week 
verschoven, zodat er nog verschillende verslagen zouden kunnen worden 
opgenomen. Nu de feestelijkheden vanwege het plotseling overlijden van 
een van onze dorpsgenoten naar een latere datum is verplaatst kunt u de 
Snikke toch op de normale datum in de bus vinden. Verderop in deze 
Snikke zult u meer informatie over de nu geplande datum voor het feest 
kunnen vinden. 
 
In de vorige Snikke is er iets mis gegaan met het plaatsen van de tekst, 
maar door verder te bladeren heeft u zeker de juiste volgorde gevonden.   
De laatste puzzel van dit seizoen werd door de mensen die trouw hun 
oplossing insturen, erg moeilijk gevonden. Het was dan ook spannend wie 
er als winnaar uit de bus zou komen. Ook de winnaars van de deelnemers 
aan de BINGO worden in dit nummer vermeld en natuurlijk krijgen ook de 
inzenders van de kleurplaten weer een klein prijsje. 
 
Voor dit zomerseizoen heeft c.v. MIK voor 23 augustus nog een middagje 
klootschieten op het programma staan. Jong en oud kan aan deze 
gezellige bezigheid mee doen. Als het weer dan een beetje meewerkt is 
het helemaal mooi. We hopen dat er veel Odoornerveners mee doen.  
 
De typeredactie wenst u een goeie zomer toe. 
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AGENDA 
   
20 juni – Oud papier (c.v. MIK) 
18 juli  – Oud papier (Plaatseijk Belang) 
15 aug – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
23 aug – Klootschieten (c.v. MIK) 
  2 sep – Vrouwen van Nu (dagexcursie) 
12 sep – Dorpsfeest (c.v. MIK, Plaatselijk Belang) 
13 sep – Dorpsfeest (c.v. MIK, Plaatselijk Belang) 
19 sep – Oud papier (c.v. MIK) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
EXCURSIE NAAR DE 
KARSTENHOEVE 
EN DE TUIN VAN JOKE KUIPERIJ 
 
Op 4 juni vertrokken er van de parkeerplaats bij “de Miet” vijf auto’s met 
daarin 20 vrouwen voor een dagje uit.  
Het eerste doel was de Karstenhoeve, een museumboerderij in 
Ruinerwold. Door afgesloten wegen was het even zoeken, maar toen we 
aankwamen konden we meteen achter de koffie met perencake. Daarna 
werden we in twee groepen verdeeld, waarvan de eerste groep een 
rondleiding kreeg door het achterhuis en de buitenboel, en groep twee 
door het voorhuis werd geleid.  
Alleen op de deel was al veel te zien. Boven de koeienstal stond allerlei 
handgereedschap, waarmee veel van onze oudere deelnemers nog wel 
hadden gewerkt of ze op zijn minst herkenden zoals een dorsstok en een 
vlegel, een grote gevlochten wan om het kaf van het koren te scheiden, 
een gatenmaker om aardappels te poten. Een grote plaats nam het melk 
karnen zoals dat vroeger wel plaats vond in. Hiervoor werd een klein 
paardje gebruikt die in een rosmolen liep waardoor een stamper in de 
karnton in beweging werd gebracht.  
Verder stond er een brik waarmee vroeger de varkens naar de markt 
werden gebracht, een landauer , een tilbury en een koets die vooral bij het 
trouwen en rouwen werd gebruikt. Voor de liefhebbers waren er in een 
paar vitrines een groot aantal miniatuurtrekkertjes en machines te zien.  
We kregen uitleg over het verwerken en gebruik van vlas, niet alleen van 
de vezel maar ook van de olie uit het zaad dat tot onze verbazing ook bij 
het vervaardigen van onze bankbiljetten schijnt te worden gebruikt.  
In een aparte vitrine waren meerdere gouden oorijzers met de 
bijbehorende prachtige kanten mutsen.  
Buiten kregen we uitleg over de oude landbouwmachines en werktuigen 
die bij het maaien en hooien werden gebruikt, een varkenswaag, ploegen 
en een cultivator en we hoorden dat een kruiwagen in Ruinerwold een 
“krulewagen” wordt genoemd.  
De haard in het voorhuis was helemaal betegeld. De voorstellingen 
kwamen uit het oude en nieuwe testament. We zagen de bedsteden, de 
servieskast, een linnenkast en rouw- en trouwkleding.  
Tenslotte was er boven ook nog het een en ander te zien zoals oude kledij 
waarbij ook sokophouders hoorden. Een kamer met een kraamvrouw in 



bed, een vitrine met zilverwerk, oude hoeden en nog veel meer. Voor 
deze morgen was het wel genoeg.  
Nadat beide groepen alles hadden bezichtigd, even lekker in de zon 
hadden gezeten en de meeste dames ook nog een bezoek aan het kleine 
V.V.V. kantoortje hadden gebracht stond er een maaltijd voor ons klaar: 
een grote pan met zelfgemaakte soep, bolletjes, beleg en een paar 
salades waarvan we ons zelf konden bedienen.   
’s Middags brachten we een bezoek aan “de Tuinen van Joke Kuiperij en 
Karel Huyts” in Koekange.   
Het was in 1981 dat Joke en Karel het huis met een stukje grond, waarop 
een boomgaard, gras en wat rozenstruiken stonden, kochten.  Omdat ze  
niet echt verstand van tuinieren hadden, lieten ze door een vakman wat 
borders aanleggen. Daarna kregen ze de smaak te pakken en begonnen 
ze zelf met het invullen van de tuin. Door af en toe een stukje grond bij te 
kopen heeft de tuin nu een oppervlakte van 4000 m2.   
De tuin is nu tien jaar open voor bezichtiging. Helaas Is Jokes man Karel 
vijf jaar geleden plotseling overleden, zodat zij nu, met af en toe wat hulp, 
alleen de tuin onderhoudt. Dat ze dat wel in de vingers heeft was te zien 
aan de overvloed van verschillende planten en bloeiende bloemen in 
allerlei kleuren en geuren.  Er was geen vaste rondleiding, ieder kon haar 
eigen weg gaan. Joke bleef in de buurt om vragen te beantwoorden of om 
wat bijzonders te vertellen. Door kleinere slingerpaadjes was er telkens 
weer iets anders te zien. De tuin is in diverse vakken ingedeeld: zo is er 
een schaduwtuin met daarin bijzondere bomen en heesters, knotwilgen 
met kleurige borders en een boomgaard die met witte borders was afgezet 
wat een heel bijzonder effect had. Hier was het dat er thee en koffie met 
koek klaarstond. Aan de rand van een groot gazon, uitkijkend op de wei 
met wilde bloemen aan de andere kant van de sloot, stonden lange 
banken waarop voor bijna iedereen plaats was. Het laatste stukje tuin 
bracht ons langs en voor het huis langs naar het beginpunt van de 
wandeling. Hier waren ook zakjes met zelf geplukte en gedroogde zaden 
te koop en allerlei stekken,  planten en plantjes in potten. Er verhuisden 
heel wat tasjes met grote en kleine planten van Koekange naar 
Odoornerveen.   
Mede dank zij het mooie weer hadden we weer een heel geslaagde 
excursiedag. Alle lof voor en dank aan de reiscommissie!  

Gineke Loman   
  



VROUWEN VAN NU 
 
Notulen verenigingsavond 
12-05-2015 
 
Na de pauze verzorgden twee van onze leden namelijk Lientje, Marijke en 
haar man Henk een spetterend programma. Ook hadden ze goed voor de 
inwendige mens gezorgd. Bij de koffie/thee allerlei koekjes en snoepjes en 
bij de borrel allerlei lekkere hapjes, sausjes en chips. Heerlijk was het. 
Lientje met gitaar zong met ons allerlei bekende liedjes en daarna kwam 
Marijke verkleed als non en playbackte ze “Roll another one” van 
Jasperina de Jong. Prachtig zoals ze dat bracht. 
Na de pauze deden de dames een quiz met ons. Ze riepen iemand uit de 
zaal en die moest dan een liedje uitbeelden wat de dames moesten raden. 
Daarna werd er een stukje van dat lied gezongen. 
En als slot deden de dames samen een act van Meatloaf met het bekende 
lied  “Paradise by the dashboardlight”. Geweldig zoals ze dat deden. Henk 
verzorgde de muziek voor “zijn dames” en tussentijds speelde hij ook 
keyboard. Het was een gezellige laatste avond van dit seizoen. 
Ciska bedankte de dames met een plant en Henk met een fles wijn. 
Zij wenste ons allen een fijne zomer toe, en tot ziens in het nieuwe 
seizoen. Dat begint op 15 september 2015. 
 
  



OUDE TRACTOREN OPENLUCHTMUSEUM 
ELLERT EN BRAMMERT  

 
Het is alweer zover! Voor de 29 ste 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 13 en zondag 14 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 
motorenvereniging Odoornerveen.  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. 
 
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. 
 
De organisatoren:                                                        
Jan Themme 
Jan Woldring 
Harm Dijkstra 
 
  



DE ZONNEBLOEM 
 
13 mei Zonnebloemreis,  afdeling  Odoorn 
 
Om 9.30 uur vertrokken we uit Odoorn met 51 gasten en 
5 vrijwilligers richting Creil in de Noord Oost polder naar 
het tulpeninformatie centrum. 
 
We waren de laatste groep die arriveerde voor de 
tulpenseizoen. Daar stonden ze ons om 10.45 uur al op te wachten met 
koffie/thee en heerlijke kwark gebak. 
De eigenaar stelde voor om na de koffie nog een klein rondje door de 
bollenstreek te maken. Hij ging zelf mee als gids. De meeste tulpen waren 
al gekopt, maar toch nog een paar penselen bloeiende tulpen. De gele 
tulpen zijn het sterkst en bloeiende het langst. 
In juni worden de bollen  gerooid , gewassen, drogen ,gesorteerd, gepeld 
en verpakt voor de verkoop. Ook vertelde de gids dat land waar tarwe op 
wordt verbouwd een goede voedingsbodem  voor de tulp is. Verder 
verbouwd men in de omgeving veel zilveruitjes , plantuitjes ,wortelen en 
aardappelen. 
Na een rondje Creil stond de lunch voor ons klaar bestaande uit twee 
soorten soep , broodje kroket , en verschillende soorten broodjes ,melk , 
karnemelk , thee of koffie. Bij afscheid kreeg iedereen een plantje voor in 
de tuin mee. 
Om 13.45 uur ging het richting Urk voor een rondvaart over het IJsselmeer 
en de schipper vertelde over de uitzicht  en de geschiedenis van Urk. 
Na een drankje en een ijsje was het 16.00 uur tijd om te vertrekken naar 
de opstapplaatsen. Na een gezellige dag waren alle gasten om 19.00 uur 
weer thuis. 

Het bestuur 
 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de vorige Snikke riepen we de inwoners op oude metalen aan te 
leveren voor onze jaarlijkse zogenaamde Oud IJzer-actie. Die oproep 
heeft succes gehad: Op 30 mei gingen we met een aanhanger en trekker 
door het dorp en haalden circa 2280 kilo op, goed voor € 320,-. We willen 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken: Mede door 
deze bijdrage blijven we in staat ons verenigingsgebouw in stand te 
houden! Een woord van dank gaat ook uit naar Marcel Wolthuis en Jeroen 
Evenhuis, die belangeloos hun machinerie ter beschikking stelden ten 
behoeve van de inzameling!  
Extra inkomsten komen temeer van pas daar de gemeente, in het kader 
van nieuw beleid, heeft besloten de tot op heden structurele subsidie op 
sport met ingang van 2015 geheel te staken. SVO heeft in contacten met 
de gemeente nog gepoogd de gemeente op andere gedachten te 
brengen, maar dit was zonder succes. Wél kreeg SVO, gelijktijdig met de 
mededeling dat de sportsubsidie voortaan ophoudt, de mededeling dat 
nog eenmalig een bedrag van € 600,- van gemeentewege wordt verstrekt. 
Dit bedrag zien we binnenkort tegemoet.  
Over enkele maanden wordt een aanvang gemaakt met de vervanging 
van de sportvloer in de gymzaal. De vervanging vloeit voort uit het lange-
termijn-onderhoudsplan en vindt plaats omdat de vloer, vooral achterin de 
zaal, ernstige verzakkingen begint te vertonen. Na het opvragen van 
verschillende offertes bij daartoe gespecialiseerde bedrijven besloten we 
in onze bestuursvergadering van 12 mei dat we tot vervanging overgaan. 
Met de vervanging is naar schatting circa € 27.000 gemoeid. Dit geld is 
vanaf de aanvang gereserveerd voor de vervanging van de vloer. We 
krijgen voor dat geld een vloer die weer jarenlang meekan. Vanaf 31 
augustus is de gymzaal daartoe 2 weken gesloten (week 36 en 37). In 
verband met het vakantieseizoen komt hierover GEEN nader bericht. 
Sporters: Neem er notitie van dat er in deze weken dus GEEN SPORT 
plaatsvindt.  
Ook SVO gaat het de komende twee maanden bestuurlijk rustig aan doen. 
U hoort weer van ons in De Snikke die in september verschijnt. We 
wensen u allen een goede vakantie. 

Namens SVO, 
R. Nijboer, secretaris 

  



DORPSFEEST ODOORNERVEEN 
 
Beste buurtbewoner(s), 
Naar aanleiding van het tragische ongeval van onze dorpsgenoot, hebben 
wij als feestcommissie besloten, het feest op 6 en 7 juni niet door te laten 
gaan, maar het gehele programma te verplaatsen naar het weekend van 
12 en 13 september a.s. 

Feestcommissie 160 jaar Odoornerveen 
(dorpsfeestodoornerveen@gmail.com) 

 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
We kondigden in de vorige Snikke aan dat we een overzicht zouden 
geven van alle prijswinnaars van de BINGO van het seizoen 2014-2015. 
Hieronder volgt dat overzicht. De prijzen worden zo spoedig mogelijk bij 
de winnaars thuisbezorgd. We zijn van plan in het nieuwe seizoen 
opnieuw te starten met BINGO. Daarover melden we in de Snikke van 
september meer. De beheerscommissie wenst iedereen een goede 
vakantie! 
 

1. J. Naber   AW 20   € 50,-- 
2. K. Rossing   NZ 8   € 40,-- 
3. A. Nienhuis   NZ 17   € 30,-- 
4. T. Vos    ZZ 21   € 20,-- 

R. Bloeming   NZ 7-H  € 20,-- 
5. G. Kuipers   ZT 22   € 10,-- 

J. Schuilenburg  AW 20   € 10,-- 
A. Manrho   De Kiel  € 10,-- 
A. Vos    NZ 16   € 10,-- 
F. Mombo   ZZ 29-A  € 10,-- 

6. C. Zandbergen  NZ 17-A  € 5,-- 
G. Kuipers   ZT 22   € 5,-- 

 K. Rossing   NZ 8   € 5,-- 
A. Manrho   De Kiel  € 5,-- 
R. en E. Ipenburg  NZ 10   € 5,-- 
Fam. Röttink   NZ 7-A   € 5,-- 
Fam. Hemme   ZZ 8   € 5,-- 
A.C. Brauckman  ZT 5   € 5,-- 
Fam. J.W. Eggens  NZ 15   € 5,-- 
Fam. H.J. Pleiter  Vlagtwedde  € 5,-- 
W. Eggens   Borger   € 5,-- 
J. Eggens   Odoorn  € 5,-- 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  70 pnt  Marloes Boels  40 pnt 
Pascal Eggens 40 pnt  Marlijn Eggens 40 pnt 
Nienke Eggens 40 pnt  Anne Ruiter  30 pnt 
Thijs Ruiter  10 pnt  Lars Eggens  20 pnt 
Chayenne  10 pnt  Jeffrey Eggens 20 pnt 
 



PUZZEL 
 
De laatste puzzel van dit seizoen was niet eenvoudig op te lossen, 
waardoor iedere inzending wel 1 of meerdere fouten heeft. Dit had echter 
geen invloed op de stand. De eindstand is als volgt: 
1. J. Eggens (Odoorn) 89 pnt  6. G. Boels  29 pnt 
2. H.J. Pleiter (Vlagtwedde) 87 pnt  7. A. Nienhuis  20 pnt 
3. A. Cremers   85 pnt  8. E. Nijenhuis 10 pnt 
4. C. Zandbergen  77 pnt      J.W. Eggens 10 pnt 
5. G. Loman   36 pnt      B. Kuipers  10 pnt 
 
De oplossing van de puzzel van vorige maand is als volgt: 

1. Boeren rijen, en=de:     BOERDERIJEN 
2. Gazelle, a=e, e=ig:     GEZELLIG 
3. Balg rond, b=d:     DALGROND 
4. Boel essen, -es en:    BOELS 
5. De langste rog, -st, +sb, o=u:   DE LANGESBRUG 
6. H, ge= uis, emmer palen, e=nu  HUISNUMMERPALEN 
7. Mokken, m=g, gokken=gissen, g=v:  VISSEN 
8. b+1=c, w-1=v, kim 'terug lezen'=mik: CV MIK 
9. alfabetletter 26=Z, S=alfabetletter 19, 

ZZ 19=Zuidzijde 19:     CREMERS 
10. Platte hand, h=l:    PLATTELAND 
11. Lamp in G, l=c:    CAMPING 
12. Dokter=dr, lot=ent, +S:   DRENTS 

 
En dan stond verticaal de woorden: DE DORPSKRANT. 
 
  



 
Collecte Longfonds 

De jaarlijkse collecte voor het Longfonds van 20 t/m 25 april 2015 in 
Odoornerveen en Eeserveen heeft € 297,75 opgebracht. 
Mede namens alle mensen met een longziekte bedank ik Grietje, Minie, 
Femmie, Eppie en Ciska voor hun inzet tijdens de collecte. En natuurlijk 
iedereen die heeft gegeven! 

Alie Dijkstra 
 
 
  



140 JAAR GELEDEN  
 
15 juni 1875 – Schoonoord  
Voor eenige dagen vond de arbeider J. Moes alhier, bezig zijnde met 
turfgraven voor den heer A. van der Sluis, op de veenplaats no. 10 te 
Odoornerveen, ter diepte van 1.10 el, drie koehoorns, waarvan de eene 
buitengewoon dik was en eene lengte had van 70 duim. J. Moes heeft 
zijne vondst aan den heer A. van der Sluis ter hand gesteld.  
 
 

90 JAAR GELEDEN  
 
1 juli 1925 – Schoonoord  
Prijzen voor het beste werk  
Om de meisjes tot meer werklust en oefening aan te sporen, hadden de 
dames leideressen der naaivereeniging der Ned. Herv. Kerk besloten 
eenige prijzen beschikbaar te stellen voor het beste werk. Gisteravond 
had de uitreiking plaats en werd de eerste prijs verworven door Dora 
Stadman, alhier, 2e prijs Willie Middelveld – Odoornerveen, 3e prijs Sien 
van Dok en vierde prijs Gina de Lange alhier.  
 
 

90 JAAR GELEDEN  
 
11 augustus 1925 – Odoornerveen  
Door den bliksem getroffen  
Bij het onweer gisteren werd de landbouwer G.L., bezig zijnde met het 
afdekken van een korenmijt, door den bliksem getroffen en tuimelde 
dientengevolge naar beneden. In bewusteloozen toestand werd de man 
opgenomen en bleek tengevolge van de val gewond te zijn aan het hoofd 
en door den bliksem aan het onderbeen te zijn getroffen. Toen de man 
gisteravond min of meer het bewustzijn terug kreeg, leed hij aan 
verschrikkelijke pijnen. Naar we vernemen wordt voor het behoud van het 
leven van L. gevreesd.  
 
  


