
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od’veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  31 augustus 2016    
Met argusogen kijk ik afwisselen naar de buienradar en naar buiten waar 
de lucht aardig betrekt. Met een beetje geluk glijden de buien precies ten 
noorden en ten zuiden van ons langs. Maar tegenwoordig ben je nergens 
meer zeker van; buien lijken te groeien, ook waar en wanneer je ze niet 
verwacht.  
Met dit juninummer van onze dorpskrant sluiten we de 36ste jaargang af.  
Drie maanden lang moet u het zonder Snikke doen, maar misschien komt 
het plaatselijk nieuws ook wel op een andere manier bij u binnen. 
Het verenigingsleven komt op een laag pitje te staan.  
De Vrouwen van Nu hebben hun laatste bijeenkomst van dit seizoen 
gehad en sloten af met een reisje. In eerdere jaren was dit vaak een 
busreis, maar tegenwoordig gaan ze met eigen auto’s en zijn de uitstapjes 
ook niet meer zo ver van huis. 
De c.v. MIK sloot het seizoen op 29 mei af met een sport- en speldag voor 
jong en oud op de hoek van het bos aan de Achterweg. 
Tussen deze activiteit en het fietsen in september wordt er op 1 juli nog 
een zomeravondfeest bij het dorpshuis georganiseerd. Voor de mensen 
die niet of nog niet op vakantie zijn dus een mooie gelegenheid om als 
dorpsgenoten bij elkaar te komen. Hierover vindt u hopelijk wel iets in 
deze Snikke en mocht dat niet het geval zijn dan komt er vast nog wel een 
briefje met informatie rond. 
De komkommerzaadjes voor de zomergroet zullen intussen zijn geplant 
en er zijn mensen die van plan zijn om dit jaar de zwaarste komkommer te 
kweken; de concurrentie zal dus groot zijn! 
De volgende Snikke zal in september verschijnen. Mocht u hiervoor kopij 
hebben dan ontvangen we die graag. 
Het typeteam wenst ieder een goeie zomer! 
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AGENDA 
 
11 juni – Oude tractoren Openluchtmuseum 
12 juni – Oude tractoren Openluchtmuseum 
18 juni – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Odoornerveen) 
25 juni – Schuurverkoop (AW15, De Bie) 
1 juli    – Zomerfeestavond (c.v. MIK) 
16 juli  – Oud papier (c.v. MIK) 
20 aug – Oud papier (Plaatselijk Belang) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Hallo jongens en meisjes, dit is alweer de laatste kleurplaat van dit 
seizoen. Leuk dat jullie allemaal weer hebben meegekleurd, er zaten 
mooie kunstwerkjes bij. Hiervoor krijgen jullie uiteraard weer een klein 
kadootje. En misschien zijn er nog wel meer kinderen die het ook leuk 
vinden om te kleuren. Een hele fijne vakantie alvast! 
 
De eindstanden van dit seizoen zijn als volgt: 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 80 pnt    Anne Ruiter  30 pnt 
Thijs Ruiter 30 pnt    Nienke Eggens 20 pnt 

Marlijn Eggens 10 pnt 
      Lars Eggens  10 pnt 
      Pascal Eggens 10 pnt 
      Esmee Evenhuis 10 pnt 
 

  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Dagexcursie naar Vogelpark "de Lorkeers- 
hoeve" en "De tuinen van Mien Ruys" 
 
Met 16 vrouwen vertrokken we om kwart over negen van de parkeerplaats 
van “de Miet” voor een gezellige dag uit. 
Het eerste doel van de reis was een bezoek aan het vogelpark “De 
Lorkeershoeve” in Lutten. Ver buiten het park was het gekrijs van 
sommige vogels al te horen. Voor we het park inliepen streken we eerst 
neer op het terras voor koffie of thee. De eigenares vertelde intussen wat 
over de geschiedenis van het park dat in 2010, na heel wat jaren aan 
voorbereidingen, voor publiek werd geopend.  
Het park heeft een oppervlakte van bijna twee hectare met vooral veel 
volières, vijvertjes, allerlei beplanting en hier en daar grote houten 
beelden. Deze hadden helaas al aardig door het weer geleden; de 
vernislaag was grotendeels afgebladderd en de beelden vertoonden op 
meerdere plekken scheuren. Jammer.  
Veel goed begaanbare wandelpaden maakten het ook voor 
minder valide mensen mogelijk om overal te komen.  
Er is een enorme verscheidenheid aan vogels en vogeltjes 
te zien van heel klein tot heel groot en met een grote 
kleurvariatie.  
Buiten aan het gaas hingen kaartjes met de namen, 
bijzonderheden en het oorspronkelijke leefgebied van de 
dieren.  
Vogels die het hardst konden schreeuwen kregen – net als vaak bij 
mensen – extra aandacht. 
In de Uilenburcht woonden verschillende soorten uilen, van twee enorme 
Oehoes tot een stel broedende sneeuwuilen die  allemaal hun eigen 
volière hadden.  
Een van de pauwen strekte al zijn mooie veren uit en liet die nu eens aan 
de voorkant en dan weer aan de achterkant zien. Het was prachtig om 
naar te kijken, maar hij deed het niet speciaal voor ons.  
Vóór hem liep namelijk een heel mooie kraanvogel heen en weer en wij 
hadden het idee dat hij zich voor háár (of was het een hem?) zo 
uitsloofde. Maar waarom? Het zou toch waarschijnlijk toch nooit wat 
tussen hen beide worden. 
Hoewel veel vogels heel goed tegen de winter kunnen, worden sommige 
soorten ’s winters binnen gehaald. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/components/com_joomgallery/img_pictures/dieren_8/vogels_72/vogels-50_18340.jpg&imgrefurl=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/Dieren/Vogels.html&docid=NkvDcV0tLT-EKM&tbnid=4y4HJBT_A97yKM:&w=595&h=841&bih=839&biw=1600&ved=0ahUKEwiDiI_L7IvNAhWHB8AKHXY2Ces4yAEQMwgoKCUwJQ&iact=mrc&uact=8


De eigenaren kweken ook zelf wel vogeltjes op en soms wordt er geruild 
met andere vogelliefhebbers. Zo blijft het park ook steeds veranderen en 
wordt het al maar uitgebreid.  
In een weide liepen wat konijnen en kippen en in een afgeschermd deel 
waren een paar wasbeerhonden te zien. 
Voor wie genoeg had van het vogeltjes kijken kon zich achter het gebouw 
met een 9-holes midgetgolfbaan vermaken. Toen het tijd was om te 
vertrekken moesten daar inderdaad nog een paar dames worden 
weggeplukt. Wordt vervolgd. 

Gineke Loman  
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SPORT- EN SPELDAG C.V. MIK 
Dit jaar organiseerde c.v. MIK een sport- en speldag voor jong en oud. 
Ditmaal vond het plaats aan het begin van het bos bij Schuilenburg. De 
reden hiervan was, dat het grasveld bij de gymzaal opnieuw ingezaaid 
moet worden. 
Tegen tienen kwamen de eerste kinderen naar het bos voor een gezellige 
spelmorgen. In totaal deden er tien kinderen mee. De spelletjes die ze 
moesten spelen waren de volgende; spijkerbroek hangen, hockey in een 
ware arena, water overbrengen met een dienblad vol bekertjes, een 
skelterparcours rijden met omgebouwde skelters en touwtrekken. 
Tussendoor konden de kinderen zelf drinken pakken uit de ranja koe. Aan 
het einde van de morgen werden alle kinderen getrakteerd op een broodje 
hamburger. Het was een hele gezellige morgen.  
’s Middags om half twee was het de beurt aan de volwassenen. Er deden 
zeven teams mee. Iedereen had goed zijn best gedaan om een team bij 
elkaar te krijgen. Soms was het een team uit een bepaalde straat en soms 
was het een team dat samengesteld was met vrienden, collega’s en 
dergelijke. Top dat dit toch weer gelukt is. De spellen die gespeeld 
moesten worden waren; hockey, levend voetbal, spijkerbroek hangen, 
Sumo worstelen, water-/ skelter-/ fietsparcours. De fietsen waren 
hobbelfietsen en de skelters stuurden de verkeerde kant op waardoor de 
moeilijkheidsgraad werd verhoogd. Alle teams waren heel fanatiek. Aan 
het einde van de middag was er na heel wat rekenwerk een winnaar 
bekend.  

1. Team Borgerzijtak   33 punten 
2. Team Gratis bier in de tent  25 punten 
3. Team Zuidzijde 1  24 punten 
4. Team Brandweer  22 punten 
5. Team Ellende   18 punten 
6. Team Noordzijde 2  17 punten 
7. Team Kweek   15 punten 

Na de prijsuitreiking was het vlees op de barbecue klaar en kon er gezellig 
geborreld en gegeten worden. Voor de enkele regenbui die overtrok stond 
er een tent waarin geschuild kon worden. Gelukkig bleef het voorspelde 
noodweer uit en kunnen wij terugkijken op een gezellige en sportieve dag 
in het bos. Iedereen bedankt voor de deelname. 

Bestuur c.v. MIK 
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Met plezier nodigen we jullie allen uit voor het 
 

ZOMERAVONDFEEST 
 

op 1 juli 2016 in het dorpshuis "De Miet" 
Wie de live muziek gaat verzorgen is nog een verrassing. 

Dit maken we nog bekend met een flyer. 
 

 
Vanaf 20.30 is het dorpshuis open. 

 
Komt allen !!! 

 
CV MIK  CV MIK  CV MIK  CV MIK CV MIK CV MIK CV MIK CV MIK 

 
  



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
Het klaverjasseizoen 2015/2016 is op 13 april jl. weer tot een spannend 
einde gekomen. En tot wat voor einde. Het is inmiddels de gewoonte 
geworden, dat er de laatste avonden tussenstanden worden gepubliceerd. 
En dat maakt die slotronden nog spannender. Jan van Rijen, die ooit, heel 
lang geleden, de klaverjastafels versierde met een heus spiekbriefje 
(boer=20, 9=14, etc.) stond al enkele avonden aan kop. En wilde dat 
natuurlijk zo handhaven. En dan waren er natuurlijk ook mensen die hun 
uiterste best deden, die wens teniet te doen. Da’s niet gelukt. En daarmee 
bekroonde Jan een sterk gespeeld seizoen. De krachtsverschillen zijn 
klein, dat kunt u wel zien aan de onderlinge verschillen, maar sportiviteit 
en gezelligheid blijven hoog in het vaandel staan. 
 
Naam     Stand     Punten 
Jan van Rijen   1      37508 
Ron Kirchhof   2      37070 
Sjaak Janson  3      37021 
Henk Schippers 4      36906 
Henk Ottens   5      36703 
Sieme Schippers  6      35938 
Alexander Evenhuis  7      35764 
Tineke Kirchhof  8      35323 
Bert Begeman  9      35154 

Hans van der Klis  10    34858 
Harrie Vleems  11    34764 
Harm Cremers  12    34615 
Connie Scholtens  13    34514 
Henk Bakker   14    34326 
Jo van Bergen 15    34234 
Harm Vos   16    34112 
Ineke Kuipers   17    34019 
Hans Evenhuis  18    33181 
Geert Huizing   19    32381 

 
En het kan niet genoeg gezegd worden, de klaverjasavonden in 
Odoornerveen zijn enerverend en uitdagend; er wordt stevig gestreden, 
maar altijd fair, plezierig en met veel gelach. Kom dus gerust dit jaar eens 
kijken en meedoen. Hieronder treft u de data aan voor het seizoen 
2016/2017. Wij zouden graag het aantal tafeltjes uitbreiden. 
 
Datum        Avond   Week 
14-sep-16  1  37 
28-sep-16  2  39 
12-okt-16  3  41 
26-okt-16  4  43 
9-nov-16  5  45 
23-nov-16  6  47 
7-dec-16  7  49 
21-dec-16  8  51 

Datum        Avond   Week 
4-jan-17  9  1 
18-jan-17  10  3 
1-feb-17  11  5 
15-feb-17  12  7 
1-mrt-17  13  9 
15-mrt-17  14  11 
29-mrt-17  15  13 
12-apr-17  16  15

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



BREEDBAND INTERNET 
 
Wat is de stand van zaken rondom breedband internet? 
In één van de vorige Snikke’s heb ik u geïnformeerd over de stand van 
zaken rondom de  realisatie van breedband internet in Odoornerveen. 
Tussen toen en nu is er heel wat gebeurd. Alle verenigingen uit 
Odoornerveen hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk, alle 
adressen bezocht, die zich nog niet hadden aangemeld, interesse te 
hebben in de aanleg van een breedband internet verbinding. Van de 178 
“witte” adressen, d.w.z. dat het bij deze adressen alleen mogelijk is 
internet te verkrijgen via koperdraad, hebben zich, tot 1 juni 2016, 128 
huishoudens aangemeld. En daarmee is Odoornerveen boven de limiet 
van 70% gekomen (actueel vertegenwoordigt deze stand 71,9% van het 
totaal). U kunt de actuele stand volgen op de website 
http://wilookglasvezel.nl/.  
Ook in andere dorpskernen is er hard gewerkt het aantal intekeningen tot 
over de 70% te brengen. Op dit moment zijn we, voor de gehele 
gemeente Borger-Odoorn nog maar 36 aanmeldingen verwijderd van die 
benodigde 70%. Dat moet haalbaar zijn binnen enkele weken! 
 
Wat is er dan verder gebeurd? 
Alle infrastructurele werkzaamheden worden gemeld bij de stichting 
Breedband Borger-Odoorn (BBO). Zo wordt er een lege buis meegelegd 
bij de vernieuwing van het fietspad Drouwenermond, evenzo bij dat naar 
Schoonloo en bij de herinrichting van de N34 bij Exloo. Hiermee worden 
aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd bij de aanleg van glasvezel. 
BBO wordt betrokken bij infrastructureel overleg en ontvangt alle 
vergunningsaanvragen. Dus gaat er ergens gegraven worden, kan 
rekening worden gehouden met de aanleg van glasvezel.  
Ook is inmiddels aangevangen met de tracé verkenning. Dit is 
noodzakelijk om goed inzicht te verkrijgen in de werkelijke aanlegkosten. 
Ook is geïnventariseerd welke “Probleem” aansluitingen er zijn, met name 
aansluitingen die erg kostbaar zijn om aan te leggen en daarmee zwaar 
drukken op de aanlegkosten. Deze adressen zijn bezocht en, na 
verkregen inzicht, al dan niet meegenomen in de aanleg. 
 
Welke stappen staan er de komende maanden op het programma? 
Inzicht krijgen in verborgen “extra” kosten. Denk bijv. aan te smalle 
bermen om te graven, boompercelen waar onderdoor gegraven moet 
worden, etc.  
Na deze fase zal duidelijk worden wat de aanlegkosten zullen zijn. Op 
basis van deze aanlegkosten zal de financiering moeten worden geregeld. 



Belangrijk is dan natuurlijk, ervoor te zorgen dat de maandelijkse kosten 
binnen de beloofde grenzen blijven. 
Is dat het geval en is er een voldoende gevarieerd aanbod van diensten 
beschikbaar, dan kan het voorstel voor de aanleg van de infrastructuur 
worden goedgekeurd. Op dat moment zullen wij opnieuw contact met u 
opnemen, om minimaal 90% van de intentieverklaringen om te zetten naar 
ondertekende overeenkomsten 
Onze verwachting is, dat die fase aanbreekt net na de zomervakantie. 
Bereiken we die grens van 90%, dan gaat de aanleg en realisatie worden 
ingepland. De werkzaamheden zullen dan vóór het einde van 2016 
beginnen. De realisatie kan dan, zonder onverwachte tegenvallers, vóór 
het einde van 2017 zijn afgerond. Wij houden u op de hoogte! 
    
Heeft u nog vragen die nog niet op de website worden beantwoord, bel mij 
dan gerust: Tel. 06-51155602. Sjaak Janson, namens Breedband Borger-
Odoorn 
 
  



 
 
 
 

 
COLLECTE LONGFONDS 

 
De jaarlijkse collecte voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds) in 
Odoornerveen en Eeserveen in de week van 23 t/m 28 mei 2016 heeft  € 
280,82 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 
 

 
 
  



 
SCHUURVERKOOP 

 
Schuurverkoop op zaterdag 25 juni van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Dirk en Ria de Bie, Achterweg 15, Odoornerveen 
 
Na 15 jaar met veel plezier in Odoornerveen gewoond te hebben gaan we 
binnenkort naar Exloo verhuizen. Met als gevolg dat we nogal wat 
spulletjes over hebben zoals speelgoed, spellen, boeken, hebbedingetjes, 
klein meubelen, serviesgoed , e.d. Kom kijken en sla je slag voor kleine 
prijsjes. Tot 25 juni. 

Dirk en Ria 
 

 
 
 
  



95 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 3 juni 1921 
Odoornerveen – De betreffende commissie heeft van den minister van  
Waterstaat bericht ontvangen dat de aanbestedingsstukken van den weg 
langs den Odoornerzijtak zijn goedgekeurd. 
 
  



OUDE TRACTOREN 
 
Oude tractoren bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert  
Het is alweer zover! Voor de 30e 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 11 en zondag 12 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 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.  Dit jaar zal er ook trekkertrek voor de 
oldtimers plaatsvinden.  
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 of 0591-513746 
   
De organisatoren: Jan Themme  Jan Woldring 

Harm Dijkstra  Gertjan Woldring 
 
 
  



GEZIN SPREEN GEZOCHT 
 
Geachte inwoners, 
Al jarenlang probeer ik meer te weten te komen over het gezin Spreen te 
Odoornerveen. Het kan ook zijn dat ik enigszins op het verkeerde spoor 
zit en meer moet zoeken naar Huisman. Frederik Spreen trouwde Janke 
Huisman in 1915. Uit het huwelijk werd geboren, in 1915, Jantien Spreen, 
mijn tante. Zij trouwde later Pieter Karsijns te Erica. 
Janke Huisman overleed tijdens de Spaanse griep, in 1918. Frederik 
Spreen bleef achter met twee kinderen, Jantien en Martje, die werd 
geboren in 1918. Martje overleed in 1921. Jantien bleef over. Nu worden 
veel zaken wazig. De overlevering vertelt dat Frederik Spreen al niet meer 
bij zijn gezin woonde in 1918. Zijn dochter Jantien vertelde later dat, terwijl 
zijn vrouw Janke ziek was en Frederik niet meer bij het gezin woonde, hij 
spoorslags van Gasselte, op een paard, naar Odoornerveen racete, om 
het gezin te bezoeken. Het paard was zodanig uitgeput dat het voor de 
deur van Janke stierf. Ik persoonlijk heb van dat verhaal nimmer iets 
geloofd. Wat een feit is is het volgende; de jonge Jantien en zusje Martje 
kwamen te wonen bij Thomas Huisman en zijn vrouw, die Leertouwer 
heette. Frederik trouwde een zekere Doddema en zijn kinderen bleven 
achter bij opa en oma. Dat zou ook in Odoornerveen moeten zijn. Kleine 
Martje stierf in 1921, en ook Oma Huisman stierf. Jantien bleef achter bij 
opa Huisman. In december 1926 ging Jantien weg. Het was zeker niet 
meer gepast dat een meisje bij Opa bleef. Jantien ging naar Erica, en 
werd pleegdochter van Pieter Vos, een vervener in Erica. 
Er zijn veel vragen over deze familie. Zou er iets over bekend zijn en is na 
te gaan waar ze hebben gewoond? 
Zou U hier misschien iets over weten? 

Met vriendelijke groet, 
Tjerk Karsijns, Roden 

         Tg.karbat@gmail.com 
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