
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   St. Verenigingsgebouw Od’veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   10 juni 2010     
 
Het lijkt er nauwelijks op, maar we zijn al weer in mei beland. Nachtvorsten 
hebben we gehad waarin gevreesd werd voor al die kleine plantjes die nog 
maar net de kop boven de grond staken. Zou dat met die net opkomende 
suikerbietjes goed aflopen? Voor de radio werd wel gewaarschuwd om de 
tuinplanten die niet tegen vorst kunnen, 's nachts toch maar even binnen te 
halen. Maar wat doe je met die grote lappen suikerbieten? 
Ik zat in die tijd een paar dagen in het zuiden van het land en zag daar de 
fruittelers bezig met het beregenen van de vruchtbomen om de bloei tegen 
nachtvorst te beschermen. Eén nachtvorst, en zonder maatregelen kan zo 
maar een groot deel van je inkomen naar de knoppen zijn. 
Maar we hebben ook prachtige dagen gehad, het was bijna zomers, weken 
waarin nauwelijks regen viel. 
De werkers op het land kwamen soms zwart van het stof thuis. Zelfs in huis 
knarste het van het zand en na de koffie bleef er op tafel een fijn laagje 
zwart stof liggen. Iedereen was dan ook blij toen er zo'n anderhalve week 
geleden weer wat regen van betekenis viel. 
"Het gras is vannacht wel zo'n stuk gegroeid" zei buurman/boer 
anderdaags en hij trok zijn duim en wijsvinger een aantal centimeters uit 
elkaar. "Nou, nou", zei ik, "zoveel centimeter dat lijkt me wat overdreven. 
Waarschijnlijk staat het gras nu rechtop in plaats van dat het hangt". 
"Nee, nee, het is echt waar!" beweerde buurman en keek nog eens hoe 
groot de afstand tussen duim en wijsvinger was. 
Ik zag dat hij in gedachten al een mooie snee gras aan het maaien was. 
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Deze week viel er bij alle inwoners een envelop van de Stichting 
Verenigingsgebouw Odoornerveen in de bus. We hopen dat zoveel 
mogelijk mensen besluiten om donateur van de S.V.O. te worden om zo te 
helpen bij het in stand houden van de voorzieningen waar iedereen gebruik 
van kan maken: het dorpshuis, de gymzaal en het sportveld. 
Tegelijk met de ingevulde donateurskaart zal ook het enquêteformulier 
worden opgehaald. Vul het tijdig in, zodat het in week 20 of 21 klaar ligt. 
In verband met het komende dorpsfeest hebben we besloten het 
uitbrengen van de Snikke voor de volgende maand een week uit te stellen. 
U kunt uw kopie tot en met 10 juni bij de bekende adressen inleveren. 
En mooie meimaand gewenst! 
  



AFVAL 
 
Krijgt u ook het huis-aan-huisblad "Week in - Week uit"? 
Zag u daarin ook de kop "Opschoondag Westdorp-Ellertshaar wederom 
een groot succes!", met daaronder een foto met een kleine twintig 
deelnemers. Waarom lukt dat niet meer in Odoornerveen? vroeg ik mij af. 
Of denken wij: wat een ander weggooit of achterlaat zal ons een zorg zijn? 
Laat die zijn/haar eigen afval maar opruimen!? In ons dorp is dan ook wel 
het een en ander aan afval te vinden. Hoewel, afval? 
Ik besloot om dan zelf maar het stukje berm tot aan beide buren van 
rommel te ontdoen. Ik wist dat er ergens in de bosjes al maandenlang een 
plastic tas lag waarvan ik me al een paar keer had voorgenomen om hem 
weg te halen. Hoewel van goeie wil, was ik zover nooit gekomen. De tas 
bleek onverwacht zwaar te zijn. Vol water geregend? dacht ik nog. Maar 
nee. Het was wel vocht wat erin zat; geestrijk vocht zelfs! De 
onaangebroken flessen – een met rode en een met witte wijn – kwamen 
helemaal uit Afrika.  
Wat een afgang om maandenlang als oud vuil in de berm te moeten liggen. 
Misschien was de wijn nog wel goed geweest, maar ik heb me er niet aan 
gewaagd en zo verdween de inhoud van de flessen door de gootsteen en 
de flessen in de glascontainer. Een roemloos einde voor iets wat had 
kunnen bijdragen aan een gezellig feestje! 
Niet ver van de vindplaats van de flessen wijn ligt nog een verroeste uitlaat 
van een auto. Misschien heeft de eigenaar hem nog niet gemist? 
 
Gineke Loman 
 
 



AGENDA 
 
15 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
18 mei - Plattelandsvrouwen   
  4 juni – Feest Odoornerveen 
  5 juni – Feest Odoornerveen 
  6 juni – Feest Odoornerveen 
  9 juni – Stemmen 
10 juni – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
12 juni – Ophalen oude metalen (SVO) 
19 juni – Oud papier (OVO) 
27 juni – Klootschieten 
 17 juli – Oud Papier IJsvereniging 
20 aug – Oud Papier S.V.O. 
28 aug – Mik Zomergroet, plantjes worden opgehaald 
29 aug – MIK Puzzeltocht & beoordeling plantjes 

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

 
 
 



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van de kleurplaatcompetitie is als volgt: 
 
2 t/m 5 jaar    6 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 60 pnt  Shirley Boegheim 50 pnt 
Anne Ruiter  50  Marinde van Dis 40 
Thijs Zuidland  30  Jeffrey Eggens 30 
Anna Kruizinga 30  Sanne Boels  40 
Marloes Boels  30  Tristan Boegheim 30 
Esmee Evenhuis 30  Sarah Oosting  20 
Marlijn Eggens 10  Ruben Oosting 20 
Sterre Radema 10  Lars Eggens  40 
     Leonie Oosting 10 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand reageerden verschillende mensen door een goede 
BINGO in te leveren. Tezamen met de twee goede BINGO’s die in de 
maand maart werden ingeleverd zijn er nu 13 goede BINGO’s ingeleverd. 
Teveel om het geplande aantal getallen voor de maand mei te trekken –
omdat dit zal resulteren in enige honderden winnaars-; te weinig om nu al 
over te gaan tot de prijzenverdeling. We hebben daarom besloten in mei 
slechts 1 (één) getal te trekken. 
Het lot heeft bepaald dat wij nr. 3 hebben getrokken. Hebt u, na het 
wegstrepen van het getal 3 van uw kaart nu BINGO? Lever dan uw volle 
kaart, voorzien van uw naam en adres, in op Noordzijde 17. Doe dit in ieder 
geval voor 10 juni aanstaande. 



OVO  OVO  OVO 
 
Ledenvergadering OVO 
Op dinsdag 25 mei om 20.00 uur is er in het Dorpshuis en 
ledenvergadering van sportvereniging OVO. De leden hebben hier 
inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. Het is de bedoeling tijdens deze 
vergadering de doelstelling van een eventueel samenwerkingsverband met 
een andere vereniging of Stichting SVO uit een te zetten en de 
bestuursproblematiek in zijn algemeenheid toe te lichten. We hopen met 
behulp van deze vergadering verdere stappen te kunnen nemen die het 
mogelijk maken ook op bestuurlijk vlak  verder te kunnen. De leden hebben 
hierin een zeer belangrijke stem en jullie aanwezigheid, bijdrage en  
mening wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld! 
 
Dorpsfeest;  Sportieve middag 
Op zaterdagmiddag  5 juni staat er in het kader van het Dorpsfeest een 
‘Sportieve Middag ‘ op de agenda.  De organisatie hiervan is door OVO op 
zich genomen en zeer  binnenkort zult u d.m.v. een flyer hierover nader 
geïnformeerde worden. In grote lijnen is het de bedoeling  dat straatteams 
het tegen elkaar op nemen in een aantal leuke spelonderdelen. Deelname 
is mogelijk vanaf ongeveer 12 jaar.  Houd uw brievenbus in de gaten !! 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Donateurskaart en enquête 
Zoals u wellicht al heeft vernomen tijdens de jaarvergadering van Stichting 
Verenigingsgebouw Odoornerveen, willen wij alle inwoners van 
Odoornerveen vragen om donateur te worden van het Stichting 
Verenigingsgebouw Odoornerveen. Door donateur te worden helpt u de 
Stichting om zowel het dorpshuis, de gymzaal als het sportterrein de 
komende jaren in goede staat te houden. Dit is belangrijk omdat wij alleen 
met hulp van u als inwoner van Odoornerveen de centrale locatie in 
Odoornerveen voor lange tijd in stand kunnen houden. 
De afgelopen week heeft u een brief van Stichting Verenigingsgebouw 
Odoornerveen ontvangen waarin wordt uitgelegd hoe het donateurschap 
werkt. U hoeft slechts de toegezonden donateurskaart in te vullen. De 
bestuursleden van Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen komen in 
de laatste weken van mei bij u aan de deur om de donateurskaart op te 
halen. 
Naast de donateurskaart heeft u ook een enquête ontvangen. Wij willen u, 
mede namens OVO, c.v. MIK, Plaatselijk Belang, IJsvereniging en 
Vrouwen van Nu, vriendelijk vragen de enquête in te vullen. Hiermee 
krijgen alle verenigingen in Odoornerveen een beter zicht op uw hobby's en 
bezigheden ten behoeve van het organiseren van leuke activiteiten voor u! 
De enquête zal samen met de donateurskaart bij u aan huis worden 
opgehaald eind mei. 
Als u vragen heeft over de donateurskaart, neemt u dan contact op met 
Alexander Evenhuis (06-20971533) of met Marco den Aantrekker (06-
47780725). 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
SVO helpt met opruimen! 
Op zaterdag 12 juni 2010 komen wij bij u langs voor het ophalen van uw 
oude metalen. Wij spreken over oude metalen omdat we niet alleen oud-
ijzer bedoelen maar ook zink, roestvrij staal, aluminium, accu's, koper, 
enzovoorts. Als u niet kunt wachten tot 12 juni en u heeft oude metalen 
waar u direct al vanaf wilt, dan kunt u dit langsbrengen bij Jan-Willem 
Eggens op Noordzijde 15. 
Zoals u weet kan SVO extra inkomsten goed gebruiken om ons prachtige 
dorpshuis en gymzaal in stand te houden voor de vele activiteiten die er 
door de verschillende verenigingen uit Odoornerveen georganiseerd 
worden. SVO hoopt erop vele kilo's op te halen. 
 

Alvast dank voor uw medewerking. 
Jan-WIllem Eggens 

 



KLAVERJASSEN 
 
Het klaverjasseizoen 2009/2010 zit er weer op. 16 spannende, maar vooral 
gezellige avonden is er in ons dorpshuis Amsterdams geklaverjast. In totaal 
hadden zich 21 speelsters en spelers opgegeven, waarvan er 16 meer dan 
10 avonden acte de presènce hebben gegeven. Tot en met de laatste 
avond bleef het spannend, wie met de hoogste eer de zomer in zou gaan. 
Resultaat en eindstand leest u hieronder: 
 
Naam   Stand  Punten 
Eggens, Martin 20  0 
Radema, Jos  20  0 
Breukelman, Johan 19  6429 
Arends, Astrid  18  14194 
Eisses, Matthijs 17  14754 
Kirchhof, Tineke 16  31726 
Scholtens, Connie 15  33633 
van Rijen, Jan  14  33725 
Manrho, Popke 13  33744 
Begeman, Bert 12  33794 
Cremers, Harm 11  34353 
Evenhuis, Hans 10  34716 
Kuipers, Ineke  9  34924 
Bakker, Henk  8  35472 
Hartman, Dick  7  36416 
Ottens, Henk  6  36746 
van der Klis, Hans 5  36900 
Vleems, Harrie 4  37027 
Kirchhof, Ron  3  37486 
Evenhuis, Alexander 2  37849 
Janson, Sjaak  1  38004 
 
Aan het einde van de laatste avond kozen alle kaarters, in volgorde van 
stand, een prachtig cadeau als beloning voor een sportief en plezierig 
kaartseizoen. Met name Harry Vleems verdient een woord van dank voor 
de verzorging van de geweldige cadeaus, de administratie rondom de 
kaartavonden en de verzorging van de hapjes de laatste avond. 
Wij wensen u een aangename zomer en zien weer uit naar een 
fantastische opkomst van alle klaverjas liefhebbers in het seizoen 
2010/2011. 



JUBILEUMCONCERT ODO 
 
Muziekvereniging ODO uit Odoorn bestaat dit jaar 50 jaar! Dit laten we 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan en daarom geeft onze vereniging op 
5 juni 2010 een veelbelovend jubileumconcert in samenwerking met Laura 
Vlasblom in theater Geert Teis te Stadskanaal. De aanvang van het concert 
is om 20.00 uur en de zaal is om 19.50 uur geopend. Van 19.15 uur tot 
19.45 uur kunt u luisteren naar orkest Promodo in de Foyer. 
Het programma voor deze avond is veelzijdig. Zo zal muziekvereniging 
ODO een aantal werken van haar nieuwe cd aan u presenteren en staat 
het concert in het teken van popmuziek. Laura Vlasblom, bekend van de 
meidengroep Frizzle Sizzle zal samen met ODO en een live band bekende 
popnummers van onder andere Robbie Williams, Trijntje Oosterhuis en 
Tina Turner ten gehore brengen. De kaarten zijn € 10 per stuk en zijn te 
verkrijgen via  www.muziekverenigingodo.nl of bij Arjan Elting: tel: 0591-
514204. Graag zien wij u op ons jubileumconcert op 5 juni in theater Geert 
Teis te Stadskanaal. 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
We hadden voor onze afdelingsavond op 20 april Gerrie v.d. Veen uit 
Klazienaveen uitgenodigd. Hij ging ons iets vertellen over de herkomst en 
geschiedenis van zigeuners en woonwagenbewoners. 
Gerrie van der Veen heeft boeken geschreven en houdt lezingen over het 
woonwagenkamp Emmen, dorpen en hunebedden. Ook is hij nog muzikant 
samen met Trijntje van der Scheer. Gerrie heeft zelf 40 jaar in Emmen 
tegenover het woonwagenkamp gewoond. 
Zigeuners: Zigeuners zijn oorspronkelijk afkomstig uit India en zijn in 
groepen vertrokken uit hun geboortestreek. Zigeuners zijn nomaden en 
behoorden tot de paria’s, de uitgestotenen. Ze wonen wel in woonwagens 
maar van de woonwagenbewoners is maar 5% zigeuner. Ze zijn donker 
met zwart haar en zwarte ogen. De vrouwen dragen meerdere schorten en 
rokken over elkaar heen en fel gekleurd en oorbellen, waren en zijn vaak 
analfabeet. De taal van de zigeuners is Romani, ze trekken zwervend rond. 
Ze werken als muzikant, smid, waarzegger, paardenhandelaar, jongleur, 
goochelaar, of soms gaan ze bedelen en ze vertelden het laatste nieuws. 
Rond 1700 kwamen de eerste zigeuners naar ons land. Meest bekende 
stammen in Europa zijn de Roma en de Sinti. In de 2 de wereldoorlog zijn 
vele zigeuners in concentratiekampen gedood. Hoewel zigeuners over de 
hele wereld trokken kwamen ze het meeste voor in de Balkanlanden, 
Frankrijk, Spanje en Engeland. Nu kom je ze nog in Hongarije, Roemenie, 
Joegoslavië en Spanje tegen. 
Vroeger woonden ze in tenten en later in huifkarren en woonwagens. 
De Hollandg änger kwamen vanuit Duitsland en gingen in Noord Nederland 
werken, ze verzamelden zich in dorpen met een muzikant voorop en 
vertrokken zo naar Nederland en gingen dan als seizoenarbeider bij de 
boeren werken. Ook had je de reizende koopmannen, o.a. de kiepkerel en 
de marskramer met een mand op de rug met koopwaar en zo trokken ze 
door het land om hun spullen te verkopen. Rond 1750 kwamen de familie 
Wolters en Hendriks naar Nederland. 
Woonwagenbewoners: Woonwagenbewoners zijn in tegenstelling tot 
zigeuners afkomstig uit Nederland en omringende landen. 
Woonwagenbewoners stammen af van boerenlandarbeider en turfstekers 
die rond 1850 niet meer aan de kost kwamen. Dit kwam door verschillende 
oorzaken o.a. mechanisering en er ontstonden winkels. In 1840 werd de 
eerste C en A winkel in Sneek geopend. Sinds 1850 reizen ze door het 
hele land met woonwagen en paarden. Ze parkeerden zo langs de kant van 
de weg, ze hadden geen stroom en water. 



Kunnen “venten” was van levensbelang, ze waren scharenslijper, 
stoelenmatter, bezembinder en maakten muziek. 
In 1918 ontstaan van de wet op woonwagens en woonschepen. De 
woonwagens werden gekeurd en kregen een schouwnummer en kenteken. 
Later werden woonwagenbewoners ondergebracht op woonwagenkampen 
en mochten ze niet her en der meer staan. Zo is in Emmen het 
woonwagenkamp “De Ark”ontstaan. Deze is genoemd naar pater Jan van 
de Ark. Van 1953-1970 hadden ze alleen maar een waterpomp op het 
kamp. Vanaf 1970 kregen ze hier pas gas, water en elektriciteit. Er staan 
op het woonwagenkamp in Emmen huurwagens en eigenwagens en sinds 
kort worden er ook huizen gebouwd. 
De familieband op het kamp is heel sterk. Vaak zorgde moeder voor het 
gezin en gingen vader en oudere zoons op pad om geld te verdienen. 
Wanneer een jongen en een meisje een nacht samen wegbleven waren ze 
volgens de woonwagennormen getrouwd. Ze trouwden niet officieel, de 
kinderen kregen de naam van de moeder. Maar ook dat gaat tegenwoordig 
ook wel anders. Het woonwagenkamp van Emmen wordt het elite kamp 
van de woonwagenkampen genoemd. 

Hilly Cremers 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Neuties schieten  
Op een hele mooie 2e paasdag (maandag 5 april jl.) werd het weer gezellig 
druk in het dorpshuis. Met totaal 88 deelnemers was het wederom een zeer 
goede opkomst en een groot succes! Na een spannende strijd tussen alle 
deelnemers was er de finale met de volgende uitslag: 
 
Nr. 1: Anje Warners  +17 
Nr. 2: Yvonne van Bergen -09 
Nr. 3: Dorien Zuidland -12 
De poedelprijs ging naar Liesbeth Holman met een score van -98. 
 
Wij hopen jullie weer te mogen begroeten op onze volgende activiteit, 
namelijk klootschieten op 27 juni a.s. (zie elders in de Snikke voor meer 
informatie). 

Het c.v. MIK-bestuur 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Onze bijeenkomst op 9 maart j.l. werd georganiseerd door het 
eendagsbestuur. Wij hadden hiervoor uitgenodigd Wim en Annemieke die 
ons kwamen vertellen over IJsland en door middel van dia’s ons mee op 
reis namen door dit land. 
De ontdekkers van IJsland noemden het eiland zo, omdat ze dachten dat 
er dan niemand zou komen wonen. IJsland bestaat 1000 jaar en de eerste 
bewoners waren slaven en Vikingen. 
Het is een veilig land, met maar 300.000 inwoners, dus dun bevolkt, maar 
wel veel watervallen en gletsjers. In de zomer is het er 10 tot 15 graden en 
er worden dan ook veel honden, paarden en schapen gehouden. Dieren 
die tegen dit weertype kunnen. Hout is er schaars, want er zijn bijna geen 
bomen. De aardwarmte (denk aan de vele kraters) wordt gebruikt voor de 
kassen en huizen. IJsland is een mooi land met prachtige natuur, al kan dit 
soms ook tegen werken, zoals met een krater die nu weer even tot leven is 
gekomen. Maar ook dat gaat weer over. Het was weer een gezellige avond. 
 

Groetjes van het eendagsbestuur Coby, Geertrui en Stiny. 
 



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

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
c.v. MIK wil het toneel 

in Odoornerveen nieuw leven inblazen! 
Heb je interesse, lijkt het je leuk om mee te spelen 

op onze jaarlijkse toneelavond! 
Geef je dan op voor eind mei. 

Bij genoeg opgave wordt er in het dorpshuis 
uitleg gegeven over het verdere plan van aanpak. 

Dus mensen laat ons niet in de steek en geef je op! 
Voor opgave en vragen kun je bellen met: 

Jeroen Evenhuis, tel 381636 of 
Wendy Cremers, tel 382471 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Klootschieten met c.v. MIK 
Op zondag 27 juni gaan we weer een gezellige middag klootschieten in het 
bos. Zowel jong als oud kan hier aan meedoen. We verzamelen om 13.30 
uur bij dorpshuis “De Miet” en van daaruit vertrekken we naar het bos.  
Opgave kan bij: Jeroen Evenhuis: 381636 

of Anita Begeman: 381780 
Wel dient u zich van te voren op te geven, want bij te weinig deelname gaat 
het niet door! Wij rekenen op uw komst. 

Bestuur c.v. MIK 
 



                PROGRAMMA 
 

Dorpsfeest 
     

Odoornerveen  
 

2010 
 

 
Vrijdag 4 juni: Gezellige avond met DJ PURE SOUND 
   Aanvang: 20:00 uur 
   Toegang: gratis 
 
Zaterdag 5 juni: Opening door burgemeester Marco Out en ballonnenwedstrijd 
   Aanvang: 13:30 uur 
 
   Sportieve middag 
   Aanvang: 14:00 uur 
 
   Feestavond met de bijdragen van de verschillende straten. 
   De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door KRAP AN 
   Aanvang: 20:00 uur 
   Toegang: 5 euro pp 
 
Zondag 6 juni: Uitvoering kindercircus waarvan de artiesten de kinderen uit 

ons dorp zijn. 
Aanvang: 14:30 uur 

  
Aansluitend daaraan is er een barbecue waarbij het muzikale 
tintje wordt verzorgd door de HONDSRUGZANGERS en een 
POPKOOR 

                          Aanvang: 16:30 uur 
Toegang: 5 euro p.p. voor de hele middag dus incl. circus 
 

Wij hopen u te kunnen begroeten op het feest. 
Besturen Plaatselijk Belang en c.v. MIK 



 
Dringende oproep 

 
Wie wordt de onze nieuwe medewerker aan de rubriek “ Even voorstellen? 
Meld je aan voor deze leuke vrije tijdsbesteding!! 


