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In deze zomers aandoende lente is de typeredaktie deze jaargang voor de 
een na laatste keer bijeen om deze Snikke van actuele inhoud te voorzien. 
Tot onze verheuging zijn er inmiddels twee goede BINGO’s ingeleverd. Dat 
betekent waarschijnlijk dat na onze voorlaatste trekking in deze Snikke er 
nog een reeks goede BINGO’s ingeleverd zullen worden. We komen daar 
in de volgende Snikke op terug. De twee mensen die tot op heden een 
goede BINGO-kaart hebben ingezonden, weten zich in ieder geval 
verzekerd van de eerste en tweede prijs! 
Was u ook nog present op één van de paasactiviteiten? Het neuten 
schieten leek minder goed bezocht dan voorgaande jaren. Misschien dat 
het mooie weer van die dag daar debet aan was. Het paasvuur, mede door 
de grote droogte van de afgelopen periode, brandde dit jaar wel erg snel 
weg. Voor de zekerheid hield Plaatselijk Belang een giertank gevuld met 
water paraat. In deze Snikke treft u onder andere nieuws aan van de 
IJsvereniging, Plaatselijk Belang en c.v. MIK. 
We wensen u veel leesplezier met deze Snikke! 
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ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
SVO helpt met opruimen! 
Op zaterdag 4 juni 2011 komt SVO weer bij u langs voor het ophalen van 
uw oude metalen. We 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 4 juni is het ook mogelijk uw oude 
metalen voor die tijd langs te brengen bij Jan Willem Eggens, Noordzijde 
15 te Odoornerveen.  
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! 

Alexander Evenhuis 
voorzitter 

 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De eerste volle BINGO-kaarten zijn ondertussen ingeleverd. Het 
prijzengeld is nog niet volledig verdeeld, zodat u nog volop kans maakt op 
een prijs door de volgende getallen te controleren. 
 

– 2 – 72 – 57 – 70 – 36 – 
 
Volledig aangestreepte BINGO-kaarten, duidelijk voorzien van uw naam en 
adres kunt u inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. 
 



AGENDA 
 
13 mei – Barcompetitie De Miet 
13 mei – Pokeren 
17 mei – N.B.v.P. – Vrouwen van Nu 
21 mei – Oud Papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
27 mei – Pokeren 
  2 jun – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  4 jun – Ophalen oude metalen 
10 jun – Pokeren 
18 jun – Oud papier (c.v. MIK) 
24 jun – Pokeren 
26 jun – Zeskamp c.v. MIK 
  3 juli – Skeerler-toertocht 

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

 



 

PLAATSELIJK BELANG 
 
SCHOONMAAKDAG ODOORNERVEEN 
Zaterdag 16 april was het zover. Er waren in totaal 12 vrijwilligers. Na eerst 
een kopje koffie te hebben genuttigd en onze fluoriserende hesjes te 
hebben aan gedaan zijn we om 9.30 uur gestart. Dit jaar hebben we de 
Borgerzijtak, Noordzijde, Zuidzijde en de Torenwijk gedaan. 
We kwamen van alles tegen van een uitlaat, autoband tot grote dode 
vissen en veel flesjes/blikjes. Rond 12.00 uur waren we klaar en hebben 
we in het dorpshuis nog een drankje gedronken. Het was een geslaagde 
dag met een opbrengst van 105kg. 
Bij dezen willen wij alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de inzet en het 
rapen van zwerfafval. 

Plaatselijk Belang 
Trea Evenhuis. 

 
PAASVUUR 
Het was nog even spannend dit jaar i.v.m. de grote droogte, maar we 
hebben toestemming van de gemeente en de brandweer gekregen om de 
paasbult op Tweede Paasdag toch in de brand te steken. Dit keer een 
paasvuur bij zomerse temperaturen, heel bijzonder. Er waren wat extra 
voorzorgsmaatregelen genomen, zoals een trekker met een giertank vol 
water. Verder was de bult helemaal afgezet. Om klokslag 20.00 uur werd 
het vuur ontstoken. Het mag duidelijk zijn dat het dit jaar totaal geen moeite 
kostte om de brand erin te krijgen, de vlammenzee was direct al 
overweldigend. De giertank kwam goed van pas, want het vuur zocht zich 
al snel ook een weg langs de bermkant richting een houtstapel. Dit kon 
echter snel worden geblust. 

Plaatselijk Belang 
 



 
Er zijn bij het dorpshuis (fietsenstalling) 2 zilveren armbandjes / enkel-
bandjes gevonden! Voor inlichtingen kunt u contact zoeken met Alexander 
Evenhuis, 06 20971533 
 
 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 

SKEELER-TOERTOCHT   SKEELER-TOERTOCHT 
De IJsvereniging van Odoornerveen organiseert zondag 3 juli het jaarlijks 
terugkerend evenement, de skeeler-toertocht. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda! In de dorpskrant van juni meer informatie hierover. 
 

Zondag 3 juli, Skeeler-toertocht !!! 
 
De skeeler-toertocht van de ijsvereniging Odoornerveen wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Rabobank, Unive en Egbert Egberts Rijwielen. 
 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Op 12 april was onze afdelingsavond met als onderwerp: Paasgebruiken in 
Drenthe. De heer Henk Nijkeuter uit Gieten hield hier een lezing over. 
Mensen zoeken met Pasen eieren of ontsteken paasvuren. Het heeft te 
maken met de oorsprong van Pasen. Met Pasen wordt bij ons vaak 
gedacht aan wat de Bijbel er over vertelt en hoe het in de kerken wordt 
gevierd, maar Pasen heeft ook een heidense wortel. Het is ook een feest 
geweest bij de Germanen en de Romeinen, een feest van het licht en van 
het nieuwe leven. Het heidense geloof was een natuurgeloof. Daarin 
werden de goden en godinnen vereerd, die zorgden voor de groei en het 
nieuwe leven in de natuur. De zon speelde daarin een hoofdrol. Vandaar 
licht en vuur, wat we in vele vormen bij Pasen tegenkomen. Ook het 
gebruik van eieren heeft daarmee te maken. Het ei is dan symbool 
geworden van vruchtbaarheid en nieuw leven. Eieren zoeken, eierslaan, 
eitje tikken, eilopen, eidansen enz. Het zijn allemaal gebruiken, die 
bedoelen het leven en de vruchtbaarheid te bevorderen. 
Liedjes, teksten en gedichten worden uitgelegd en/of voorgelezen  en 
diverse gebruiken passeren de revue. Er werd verteld over de tradities van 
Palmzondag tot en met 2e Paasdag.  Enkele voorbeelden  : 
Als voorbereiding voor de lente en het Paasfeest was er 6 weken voor 
Pasen altijd schoonmaak en voor het ploegen en zaaien werden er eieren 
in de grond gestopt , dit zou vruchtbaarheid overbrengen. Later werden er 
eieren verstopt om  gezocht  te worden door de kinderen. Palmpasen 
(laatste zondag voor Pasen). We stonden stil bij de Palmpaasstok. Er is 
veel symboliek in een Paasstok verwerkt en de stok moet aan verschillende 
voorwaarden voldoen. Vroeger werd het Paaslopen (ommegangen) door 
de kerken gedaan, nu zijn het de verenigingen. Er werden die zondag ook  
nieuwe leden aangenomen in de kerk. 
Het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem werd voorgelezen. Op Goede 
Vrijdag wordt de Mattheus Passion uitgevoerd (het lijdensverhaal). Ook op  
Goede Vrijdag werd er door kinderen rond gegaan met een rommelpot, 
foekepot (hottevotterij). 
Paaszondag : Opstanding uit de dood. Vroeger ging iedereen op z’n 
Paasbest naar de kerk met zelfgebreide kniekousen aan, nieuwe klompen 
en/of nieuwe kleren. Tweede Paasdag: uitbundiger eten, spelletjes met de 
kinderen zoals eiertikken op de paasweide. Neutjes schieten voor 
volwassenen en kinderen. En ‘s avonds het Paasvuur. Het verlangen naar 
zon en vruchtbaarheid van de velden. Als de rook over de fruitbomen zou 
gaan, werd het een vruchtbaar jaar. 



Iets om te onthouden: De datum waarop Pasen valt is de eerste zondag na 
de eerste volle maan na 21 maart. Pasen valt altijd tussen 22 maart en 25 
april. 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 17 mei. Deze avond komt Agnes 
van de Ven uit Gasselternijveen vertellen over haar deelname aan Boer 
Zoekt Vrouw. 

Mieke Garvelink, notulist 
 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Op 5 april hadden we een excursie naar “De Oranjerie” in Zeijen. Dit is een 
winkel met een breed assortiment cadeauartikelen, curiosa, woon-
accessoires en een koffie/thee-schenkerij. 
We begonnen met koffie/thee met een lekkere koek en daarna konden we 
rondkijken/snuffelen. Omdat het bijna Pasen was hadden ze een expositie 
met verschillende soorten geverfde eieren uit alle delen van de wereld. Het 
was zeker de moeite waard om hier eens rond te kijken. Ook hebben 
verschillende dames nog wat gekocht. Na afloop nog een keer koffie/thee 
en toen weer naar huis.  Het was een gezellige morgen. 
 

Groetjes van de reiscommissie, 
Albertje, Ciska en Stiny. 

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Steijn Evenhuis 60 pnt.  Marinde van Dis 30 pnt. 
Esmee Evenhuis 40 pnt.  Tristan Boegheim 30 pnt. 
Milan Evenhuis 40 pnt.  Shirley Boegheim 20 pnt. 
Anne Ruiter  30 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. 
 



ZONNEBLOEM NIEUWS 
 
2 mei  onze jaarlijkse boottocht. 
Om half 8 vertrokken twee bussen richting Odoorn . de een over Exloo , 
Valthe. En de andere van Klijndijk naar de Paasbergen waar de bussen bij 
elkaar kwamen en dan richting Schippers waar de laatste gasten instapten.  
We vertrokken met 98 gasten en 9 vrijwilligers naar Meppel waar we om 
negen uur arriveerden. De boot Jan Plezier lag al aan gemeerd en de 
gasten konden aan boord. Dan is er koffie met een koek en we varen 
richting Zwartsluis ,Hasselt ,Zwolle , Hasselt, Kampen via Zwartemeer 
(water). Dan is er tijd voor een borreltje of iets anders met een bitterbal.  De 
advocaatjes met slagroom was deze dag wel favoriet. Ook enkele 
vrijwilligers likten hun vingers hierbij af. Onder weg vele koeien, eenden 
verschillende vogels en ooievaars gezien. 
Om 12 uur het diner bestaande uit groentesoep, patat, proculeur lapje, 
gemengde groente, appelmoes en als toetje chocolademousse met 
slagroom. Tot 2 uur was er rust. Enkele vrijwilligers gingen naar de keuken 
om te helpen bij de afwas. En enkele gasten gingen aan dek om een frisse 
neus te halen, maar dat duurde niet lang want er stond een stevige koude 
wind. Ook al scheen de zon deze kon de temperatuur niet om hoog krijgen. 
Na de thee met een bonbon was er een verloting. Een ieder die loten heeft 
gekocht hiervoor onze hartelijke dank. Ook willen we de Rabobank uit 
Odoorn, Bakkerij Kuipers uit Valthe, De Spar en Kort uit Exloo bedanken 
voor hun gift. Op de terug weg nog 5 reetjes gezien bij Genemuiden. 
Om half 5 meerden we weer aan in Meppel, en konden we weer de bus in 
deze stonden al te wachten en dan richting huiswaarts. Om 6 uur was een 
ieder weer thuis. Bij deze willen we ook de chauffeurs van Drenthe Tours 
bedanken voor hun inzet om deze dag te doen slagen. 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIES SCHIETEN 
Op een hele mooie Tweede Paasdag (maandag 25 april jl.) werd het weer 
gezellig druk in het dorpshuis en de gymzaal. Met totaal 59 deelnemers 
was het een goede opkomst en een groot succes! Tijdens de wedstrijd 
gingen er manden rond met lekkere paaseitjes en SVO had een bar in de 
kleedkamer waar iedereen koffie, thee en fris kon kopen. 
Na een spannende strijd tussen alle deelnemers was er de finale met de 
volgende uitslag: Nr. 1: Nick Loohuizen  +3 

Nr. 2: Roelof Bloeming -2 
Nr. 3: Trea Evenhuis  -8 

De poedelprijs ging naar Stijn Vrielink met een score van -107. 
Wij hopen jullie weer te mogen begroeten op onze volgende activiteit: 
Zeskamp, zondag 26 juni a.s. (meer informatie volgt in De Snikke van juni). 
 
TONEEL 
De toneelavond afgelopen februari was een geweldig succes! Een 
toneelstuk met spelers uit eigen dorp, dat is toch waar men het liefste 
naar komt kijken. Onze regisseur Eddy Zinnemers heeft ons laten weten 
ook het komende jaar weer opnieuw de regie te willen doen. Daar zijn wij 
echt heel blij mee. Dus voor het komende jaar doen wij bij deze een nieuwe 
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! 
Geef je dus snel op bij: Wendy Cremers: 382471 of 
    Anita Begeman:  381780 
 
Zonder toneelspelers geen toneelstuk op de planken, 
dus wij rekenen op jullie opgave! 
 
Bestuur c.v. MIK 
 



S.O.K.C. 
 
Stichting Oringer Kerk en Cultuur gaat huis-aan-huis 
De Stichting Oringer Kerk en Cultuur (SOKC) zet zich in voor het behoud 
van het historische kerkgebouw van Odoorn. Van 14 tot 28 mei gaan in 
Odoorn het bestuur en de vrijwilligers van de SOKC huis-aan-huis om 
donateurs voor de stichting te werven. Maar in de omliggende dorpen 
wonen ook tal van mensen die de markante Oringer kerk een warm hart 
toedragen. Als u tot die groep behoort kunt u de website www.sokc.nl 
bezoeken, zich daar nader over het werk van de stichting informeren en 
zich als donateur opgeven. 
Het kerkgebouw wordt momenteel gerestaureerd en aangepast om een 
bredere bestemming  te kunnen vervullen, namelijk die van kerk-met-
cultuurpodium voor Odoorn en omstreken. De Oringer kerk wil van 
iedereen zijn. Er komt een podium, comfortabele zitplaatsen, 
vloerverwarming, een invalidentoilet, een koffie- en theebuffet en een 
garderobe. Met een aantrekkelijk cultureel programma hoopt de SOKC 
inkomsten te kunnen genereren waaruit een deel van het onderhoud van 
het gebouw,  inclusief zijn lieflijke torentje en zijn prachtige orgel, kan 
worden bekostigd. Zo treden op vrijdag 16 september Harm en Roelof op. 
Oet Slien. Komt dat zien! Toegang € 10,-. Aanmelding bij onze secretaris 
w.j.eefting@planet.nl of tel. 0591-513017 / 549690. Over de verdere 
invulling van het culturele seizoen van de SOKC zullen wij u tijdig 
informeren. 
 


