
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   N.B.v.P. - Vrouwen van Nu   – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   7 juni 2012     
 
Niet helemaal droog, zo begon de morgen van vrijdag 4 mei. Het was 
windstil en er vielen heel fijne regendruppeltjes, net genoeg om de grond 
vochtig te maken. Groeizaam weer. 
De oude kastanje was in een sneltreinvaart van een kale boom in een 
dicht bladerdek, versierd met witte kaarsen, veranderd. Ik zou als het 
regende, bijna zonder nat te worden, de post weer droog uit de bus 
kunnen halen.  
In de landen ten noorden en oosten van ons was het volop zomerweer. 
Zelfs in Zweden – voor mijn gevoel een koud land – werd het 23° en 
landen als Hongarije, Roemenië en Oekraïne scoorden zelfs 32°! 
Vooral dat laatste verbaasde me het meest. Nog maar een paar weken 
geleden kwamen vriendin en ik helemaal verkleumd van een koud station 
waar we onze vriendin Maria weer veilig op de trein naar de Oekraïne 
hadden gezet. In gedachten zag ik haar nu in een zomerjurkje langs haar 
roggeveld lopen. 
Waarschijnlijk zou ik de winterperiode niet met haar willen ruilen. 
Zo ongeveer begon dit redactionele stukje voor het meinummer van de 
Snikke, die deze keer een week later in de bus valt dan de bedoeling was. 
Had u hem al gemist? Dat is een goed teken! Daaruit kunnen we 
concluderen dat u onze dorpskrant leest en met dat doel wordt hij 
geschreven. Wilt u zelf wel eens iets in "de Snikke" schrijven? Ook dat 
kan. Wij zien alle kopij met belangstelling tegemoet! 
Ook de Snikke van juni zal een week later worden bezorgd. 
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Om in deze meimaand het voorjaar een beetje binnen te halen, staan er 
nu een paar kleine takjes van onze enig overgebleven appelboom in een 
vaasje; de knopjes nog roze.  
Een goeie meimaand gewenst! 
 
 
 



AGENDA 
 
11 mei – Pokeren 
15 mei – Plattelandsvrouwen 
19 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
25 mei – Pokeren 
  2 juni – Ophalen oud ijzer 
  3 juni – Waterspektakel 
  7 juni – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
16 juni – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
 

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

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Anne Ruiter  60 pnt  Shirley Boegheim  50 pnt 
Esmee Evenhuis 30  Tristan Boegheim  40 
Marlijn Eggens 30  Sanne Boels   30 
Marloes Boels  20  Lars Eggens   10 
Milan Evenhuis 20  Jeffrey Eggens  10 
Anna Kroezinga 20  Annemiek Brauckman 10 
Sterre Radema 20 
Noor Radema  20 
 



70 JAAR GELEDEN 
 
Drents Dagblad – 25 juli 1942 
Odoornerveen 
- - In de ten huize van café Naber gehouden jaarvergadering der Coöp 
Dorschvereeniging "Ons Belang" alhier, werd rekening en verantwoording 
over het afgelopen boekjaar gedaan, waaruit bleek dat de ontvangsten 
hadden bedragen f 19.761,54 en de uitgaven f 19.342,32; batig saldo f 
420,22. Bij de bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van de 
heer P. Nijboer werd deze herkozen. 
 
- - Op initiatief van de heer Koek, hoofd der openbare school (Noord) 
alhier, is met toestemming van het waterschapsbestuur een gedeelte van 
de hoofdwijk C. van modder gezuiverd en daardoor dienstbaar gemaakt  
als zwemplaats voor de schooljeugd. 
  
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Zoals al in de vorige Snikke aangekondigd organiseert SVO dit jaar 
opnieuw een oud ijzer actie. We komen huis-aan-huis langs om uw oud 
ijzer op te halen. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede 
aan de exploitatie van het verenigingsgebouw.  
Wanneer : Op zaterdag 2 juni 
Tijdstip  : Tussen 09.00 en 12.00 uur 
Waar  : Huis-aan-huis wordt oud ijzer opgehaald. Wilt u het oud 

ijzer vooraf aan woningzijde aan de weg plaatsen? 
 
Indien u beschikt over grote hoeveelheden stellen wij een telefoontje van 
te voren op prijs. Datzelfde geldt in het geval u over oud ijzer beschikt 
waar u liever eerder dan 2 juni vanaf wilt of wanneer u op 2 juni niet in de 
gelegenheid bent het aan de weg te plaatsen. Neem in die gevallen 
telefonisch contact op met Jan Willem Eggens, telefoonnummer 381450. 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIES SCHIETEN 
Het is weer Pasen dus staat ons jaarlijkse neuties schieten weer voor de 
deur. Op deze regenachtige 2e paasdag gingen we in de sportzaal het 
spel weer spelen, we mochten dit jaar 54 deelnemers verwelkomen van 6 
tot 87 jaar. Dus met recht om te zeggen, een spel voor jong en oud. Dit 
jaar speelden we op 6 banen, waar de noten al keurig op een rijtje lagen. 
Nadat iedereen binnen was en de spelregels nog even kort uitgelegd 
waren kon het spel van start gaan. Iedereen verzamelde zich bij de baan 
waarbij ze ingedeeld waren en begonnen met het gooien. Na 10 keer de 
noten er af gegooid te hebben, wat bij sommige goed lukte en anderen 
zwaar in de –punten kwamen. Toch was het erg leuk. Na de tien rondes 
bleef er op elke baan één persoon over die de finale speelde en Adri van 
Bergen mocht zich daarbij aan toevoegen omdat hij als enige alle 25 
noten in 1 worp eraf had gegooid. Na een spannende finale was de 
uitslag: 1e Robert Nijboer, 2e Adri van Bergen en 3e Stiny van Bergen. En 
de poedelprijs met -95 punten naar Truus van Eeden. Wij kijken terug op 
een geslaagde activiteit. 

Bestuur c.v. MIK 
 



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
 
Het seizoen 2011/2012 hebben we al weer achter ons gelaten. Zodra de 
dagen lengen, dienen zich de laatste kaartavonden aan en normalerwijze 
realiseert iedere deelnemer zich, dat het erom zal spannen, wie dit jaar 
met de hoogste eer gaat strijken. Wel, dit jaar was er niets aan. Al vanaf 
de 5e avond had Harry zo stevig de leiding genomen, dat iedereen alleen 
nog maar zijn hielen kon zien. Dat maakte de avonden er niet minder 
gezellig om, want de grootste kwaliteit van het klaverjassen in 
Odoornerveen is, dat niemand een mes op tafel legt. 
Zoals ieder jaar had Harry ook dit jaar voor iedereen een prachtig cadeau 
gekocht. Bedankt daarvoor en voor alle administratie rondom het 
klaverjassen. En dit jaar mocht hij zelf als eerste kiezen. Omdat iedere 
deelnemer een vermelding verdient volgt hier de eindstand van het 
seizoen 2011/2012: 
 
Naam    Stand  Punten 
Vos, Harm   18  32023 
Hartman, Dick   17  36743 
Begeman, Bert  16  37426 
van Rijen, Jan   15  37562 
Janson, Sjaak   14  37735 
Evenhuis, Alexander  13  37812 
Kirchhof, Ron   12  38771 
Scholtens, Connie  11  38956 
Kuipers, Ineke   10  39326 
Schippers, Henk  9  39478 
Kirchhof, Tineke  8  39673 
van der Klis, Hans  7  39794 
Ottens, Henk   6  40173 
Bakker, Henk   5  40341 
Manrho, Popke  4  40859 
Evenhuis, Hans  3  41090 
Cremers, Harm  2  41638 
Vleems, Harrie  1  43874 
 
Hieronder treft u alvast de data aan voor het seizoen 2012/2013. Wij 
zouden graag het aantal tafeltjes uitbreiden. Dus kom met grote getale op 



een woensdagavond klaverjassen volgend seizoen. Nieuwe leden van 
harte welkom. 
 
Datum  Avond Week 
5-sep-12 1 36 
19-sep-12 2 38 
3-okt-12 3 40 
17-okt-12 4 42 
31-okt-12 5 44 
14-nov-12 6 46 
28-nov-12 7 48 
12-dec-12 8 50 

Dag  Avond Week 
9-jan-13 9 2 
23-jan-13 10 4 
6-feb-13 11 6 
20-feb-13 12 8 
6-mrt-13 13 10 
20-mrt-13 14 12 
3-apr-13 15 14 
17-apr-13 16 16 

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



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Op 17 april j.l. was Mevrouw Ina Meijerink van De Jong Intra Vakanties 
onze gast. Zij kwam ons vertellen over “Het ontstaan van het toerisme”. 
Er zijn 5 tijdperken, te weten: 
1. De Romeinse tijd 
2. De Middeleeuwen 
3. De Renaissance en verlichting 
4. De 19e eeuw 
5. De 20-21e eeuw. 
 
1.Romeinse tijd 
Er waren 4 voorwaarden om op reis te kunnen gaan: veiligheid, welvaart, 
vrije tijd en goede verplaatsingsmogelijkheden. Italië, Spanje en Frankrijk 
hadden een uitgebreid wegennet. Vervoermiddelen waren: draagstoel of 
draagbed en reiswagens ( met paarden) die zo’n 60 km per dag af konden 
leggen. Logeermogelijkheden: Herbergen. Waarom ging men op reis? 
Romeinse feestdagen, badtoerisme en kuuroorden. 
 
2. Middeleeuwen: 
De handel stagneerde en er waren veel oorlogen; dus geen reisverkeer 
voor het plezier. Er was wel militair verkeer en ook kooplieden, 
marskramers, troubadours en pelgrims trokken rond. De pelgrims 
overnachtten in kloosters. Maar vanaf de 12e eeuw kwam er een opleving 
in het reisverkeer. Er kwamen betere landbouwtechnieken, de 
ontwikkeling van ambachten, er verschenen jaarmarkten, en er werden 
Universiteiten gesticht. Logeerplekken, wegen en vervoer waren slecht, 
omdat er geen centrale macht was en geen interregionale samenwerking. 
 
3. Renaissance en Verlichting. 
De welvaart groeide, nieuwe werelddelen werden ontdekt. Schone 
kunsten en literatuur werden onder de aandacht gebracht en er 
ontstonden nieuwe wetenschappen. Personen met grote namen zoals 
Erasmus en schilders uit Vlaanderen en Frankrijk, schrijvers van boeken 
over reizen, filosofen: ze gingen allemaal op reis. In Engeland hoorde 
reizen( naar bijv. andere werelddelen) ook bij de opvoeding van de 
mannen uit de Britse aristocratie. Het verlangen naar andere volkeren en 
hun gewoontes wakkert aan. In deze periode ontstaat de Grand Tour waar 
later het woord tourist van wordt afgeleid. In Nederland kan worden 
overnacht in een gewone herberg, stadsherberg (buiten stadspoorten) of 
heerenlogement (voor jongens van Adel) 



Buiten Nederland waren er herbergen in allerlei kwaliteiten en grootte, 
maar er waren echter nog geen 1-2 persoonskamers. De Engelse 
herbergen waren beter dan de Franse. 
Lodewijk de XIV (FR) liet wegen aanleggen en in de 18e eeuw werden ze 
straatsgewijs aangelegd met Parijs als centrum. Door boeren zijn veel 
wegen aangelegd. Tussen 1737 en 1747 werd 40.000 km aan wegen 
aangelegd. Elders in Europa had Engeland ook veel aandacht voor wegen 
maar Nederland had alleen verharde karrensporen en een slecht 
wegennet. Uit militaire overwegingen liet Napoleon rechte wegen 
aanleggen. De vervoermiddelen toen waren: koetsen, trekschuit, en 
postkoetsen. De trekschuit was een populair vervoermiddel in de 18-19e 
eeuw. Er kwamen kaarten en reisboeken, wegen, waterwegen, 
verbindings- en afstandstabellen, detailkaarten met bezienswaardigheden. 
De Nederlandse kaarten waren het meest betrouwbaar. 
 
4. 19e Eeuw. 
Er kwamen spoorwegen, de industriële revolutie ontstond en er kwamen 
stoomtreinen en stoomschepen. 1830-1850 nog geen complete 
vervanging van de diligence, wel al veel spoorlijnen. Eind 19e eeuw had 
de trein een goede snelheid bereikt van zo’n 100 km per uur en waren er 
slaap/restauratie wagens. De trekschuit verdwijnt en de Jan Plezier blijft 
over. De trein wordt als vervoermiddel gebruikt voor vakanties tot de 
komst van de touringcar. Vormen van toerisme: Reisjes naar bergen en 
meren, zeebaden,kuuroorden en bootreizen. Er ontstaat van alles om het 
toerisme heen: Reisorganisaties zoals Thomas Cook en Jaques Lissone, 
VVV, reisgidsen en reisdocumenten etc. 
 
5. De 20e Eeuw: 
Hier ontstaan verbeterde arbeidsvoorwaarden en  
heeft men de mogelijkheid om vakantiedagen aaneengesloten op te 
nemen.  
De touringcar, de auto en het vliegtuig maken mede door het ontstaan van 
toeristische reisorganisaties,  veel mogelijk;  het massatoerisme is 
ontstaan. 
Hiermee zijn we weer bij het heden aangekomen en besluit mevr. 
Meijerink de avond met de opmerking dat we elkaar misschien nog wel 
eens ontmoeten op een reisje waarbij zij de chauffeur is. 
Volgende bijeenkomst is op 15 mei a.s., afsluiting van het seizoen met 
onze partners met “Toendertied met Jantje en Joke”. 

Mieke G. notulist. 



ROMMELMARKT 
 
Datum: Zaterdag 12 mei 2012  
Tijd:  10.00 – 15.00 uur 
Locatie: Parkeerplaats van ‘de Rank’ 
   (bij slecht weer: binnen) 

Kerklaan 35 te Schoonoord 
 
Een gezellige dag met o.a.: 
* Bingorad met mooie prijzen 
* Verkoop van diverse spullen 
* Kindermarkt 
* Boekenmarkt 
* Plantjesmarkt (TIP > 13 mei moederdag!) 
* Open kerk > tentoonstelling doopjurken 
* Heerlijke consumpties  
 
Organisatie: Restauratiecommissie PKN De Wijngaard  
  Henk Bouwman, Carla Grasdijk en Mariska Oving 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Ondertussen zijn er in totaal 8 volle BINGO-kaarten ingeleverd. Deze zijn 
allemaal op de juiste manier aangestreept. Nog niet getreurd, want er zijn 
nog prijzen te verdelen. Dus heeft u nog een volle BINGO-kaart aan de 
hand van de volgende getallen, lever deze dan voorzien van naam en 
adres in bij Henk Nienhuis, Noordzijde 17. De volgende getallen zijn 
getrokken voor deze maand: 

– 23 – 65 – 31 – 37 – 
 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Zoals u in de vorige Snikke heeft kunnen lezen heeft SVO haar 
jaarvergadering weer achter de rug. Ria Blankenstein trad toe tot ons 
bestuur. Elders in deze Snikke stelt zij zich om die reden aan de lezers 
voor. Ria is benoemd tot algemeen bestuurslid. 
De rolverdeling binnen het bestuur is nu als volgt: 
Alexander Evenhuis  voorzitter 
Robert Nijboer  secretaris 
Marco den Aantrekker penningmeester 
Jan Willem Eggens  lid 
Ria Blankenstein  lid 
Ria zal zich, naast de algemene bestuurstaken, richten op de algemene 
inkoop. Alexander neemt de eerste tijd de planningen voor het 
verenigingsgebouw en de planning van vrijwilligers voor zijn rekening. De 
sportcoördinatie blijft in handen van Edwin Broekkamp. Marco neemt 
namens SVO zitting in Beheerscommissie De Snikke. Jan Willem blijft 
verantwoordelijk voor de techniek en het sleutelbeheer. 
In de laatste bestuursvergadering besloten we, via regelmatige publicaties 
in De Snikke, de inwoners wat meer te betrekken bij het reilen en zeilen 
van SVO. Voorliggende tekst vormt daartoe de eerste aanzet. 
Binnen SVO zijn we ons op dit moment aan het beraden op een wat 
nadrukkelijker taakverdeling tussen enerzijds voorzitter, secretaris en 
penningmeester en anderzijds andere bestuursleden. De taken van SVO 
zijn veelomvattend en vragen veel van de afzonderlijke bestuursleden. 
Door het aanbrengen van een duidelijker taakafbakening hopen we voor 
onszelf ruimte te scheppen, maar ook meer duidelijkheid richting inwoners 
te creëren.  
Naar aanleiding van de jaarvergadering zijn we op dit moment bezig de ter 
vergadering aangebrachte wensen te inventariseren. Aan de hand van 
een prioriteitenlijst en de verwachte inkomsten en uitgaven hopen we 
binnenkort tot keuzes te komen met betrekking tot te realiseren uitgaven.  
We zullen u daar in een later stadium verder over informeren. 
Medio april vond een van de jaarlijkse klussendagen plaats. Een aantal 
vrijwilligers stak met vrijwel het gehele bestuur de handen uit de mouwen. 
Onder andere werd het bergingshok verbonden aan de fietsenstalling 
opgeruimd, de verplaatsbare bar geschilderd en werd een inventarisatie 
verricht van uit te voeren werkzaamheden onder de vloer.  
Van de organisatie van de DW4D vernamen we dat dit jaar geen 
stempelpost nabij het dorpshuis geplaatst wordt. Voor SVO betekent dit 
enige derving van inkomsten; anderzijds stelt het veel vrijwilligers in staat 



nu eens op een andere manier te genieten van de dagen rond 
Hemelvaartsdag! 
 
Denkt u aan onze oud-ijzer-actie? 

Namens SVO, 
Robert Nijboer 

 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Beste dorpsgenoten, 
Nu ik kort geleden ben toegetreden tot het bestuur van SVO zal ik mij door 
middel van dit kleine stukje in de Snikke even voorstellen. 
Mijn naam is Ria Blankenstein, 50 jaar geleden geboren te Rotterdam, en 
woon sinds oktober 2008 aan de Noordzijde 6. Ik ben getrouwd met Hans 
Zeegers en heb vier zoons, waarvan er inmiddels twee (Joeri en Nils) het 
ouderlijk nest hebben verlaten om in resp. Delft en Groningen te gaan 
studeren. De jongste twee (Cas en Jannick) bezoeken de middelbare 
school in Emmen. Hans werkt in Groningen bij een offshore aannemer en 
ik heb sinds onze verhuizing van Oud-Beijerland (dorp in de Hoeksche 
Waard) naar Odoornerveen, geen betaald werk meer. Van 1980 tot 2008 
heb ik o.a. gewerkt als secretaresse en heb ik  de administratie van de 
peuterspeelzalen in Oud-Beijerland verzorgd.  
Momenteel houd ik mij vooral bezig met het huishouden, de sier- en 
moestuin en de verzorging van onze twee paarden, geit, hond en katten. 
Bovendien help ik mijn moeder, die in Klijndijk woont, een handje. 
Paardrijden, mennen en tuinieren zijn mijn grote hobby’s. 
Vanaf het moment dat wij onze intrek namen in de voormalige boerderij 
van Willy en Aaltje Hooiveld, hebben kinderen, man en ik met plezier 
meegedaan met diverse activiteiten in het dorp en ons later ook als 
vrijwilliger aangemeld. Gevraagd worden voor het bestuur van SVO vind ik 
een eer en ik zal mij dan ook voor 100 % inzetten! 

Vriendelijke groeten, 
Ria Blankenstein. 

 



HISTORISCHE VERENIGING 
CARSPEL ODEREN 

 
Op 2 oktober 1997 is de Historische Vereniging Carspel Oderen opgericht. 
Een historische vereniging die de gehele voormalige gemeente Odoorn 
als werkgebied heeft en zich dus bezighoudt met de historie van uw eigen 
woonomgeving. Tijdens de oprichtingsvergadering werd besloten de 
historische vereniging Carspel Oderen te noemen. De gemeentegrenzen 
van de voormalige gemeente Odoorn vallen nagenoeg samen met de 
grenzen van het oude kerspel. Bij het kerspel hoorden zowel het veen- als 
het zandgedeelte. Oderen is de oudste naam voor Odoorn. Dit valt te 
lezen in een stokleggingsbrief uit 1376. Gekozen is voor de oude 
schrijfwijze van kerspel, namelijk Carspel. 
 
Activiteiten 
Jaarlijks houdt de vereniging vier lezingen, die de leden gratis kunnen 
bijwonen. Jaarlijks is er ook een excursie in onze omgeving, Naast de 
uitgave van het blad Spitwa(a)rk – de a tussen haakjes betekent dat de 
naam ook op zijn veenkoloniaals kan worden uitgesproken –  is ook een 
tweetal boeken uitgegeven. In 1990 het boek Oorlogssporen en in 2003 
het boekje Verhalend verleden. Beide uitgaves zijn samen gerealiseerd 
met de stichting Harm Tiesing uit Borger. In 2010 heeft de vereniging het 
initiatief genomen voor een beeld van Max Douwes in Klijndijk. De 
vereniging telt inmiddels meer dan 500 leden. 
 
Tijdschrift Spitwa(a)rk 
Elk kwartaal brengt de HV Carspel Oderen en prachtig tijdschrift uit met 
de naam Spitwa(a)rk. Elk kwartaal publiceert de redactie verhalen over 
diverse delen van onze oude gemeente. Over Odoornerveen is een aantal 
malen gepubliceerd, o.a. over de zaadteler Jan Dok, het Oranjekanaal, 
Harm Tiesing over Odoornerveen, Odoornerveense bruggen. Diverse 
malen zijn oude foto’s over en van het dorp  Odoornerveen geplaatst. 
 
Nieuwe leden 
Alleen al vanwege dit tijdschrift zou een reden kunnen zijn om lid te 
worden van de Historische Vereniging Carspel Oderen. Bekijk vooral eens  
onze website www.hvcarspeloderen.nl .  U kunt Spitwa(a)rk inzien en 
kopen bij Warenhuis Geerts in Exloo. Maar ook het volgen van lezingen, 
het meewerken aan het boven water krijgen van historisch materiaal of het 
zelf schrijven van een artikel zijn voldoende redenen om u aan te melden. 



Heeft u zelf een leuke bijdrage over Odoornerveen voor het tijdschrift dan 
kunt u ook altijd contact opnemen met de redactie. 
 
Roelof Hoving – voorzitter HV Carspel Oderen en eindredacteur van 
Spitwa(a)rk  (0591-549268) 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU  
 
Jaarlijkse reis met afd. Odoorn woensdag 9 mei naar Ost Friesland. 
 
We vertrokken met regen vanaf de Miet met 17 dames. In Odoorn 
kwamen daar nog 27 dames bij. Het Westen van Ost Friesland is een 
mooi gebied met mooie kleine plaatsjes in het Reiderland. 
De eerste stop was in het dorpje Jengum/Nendorp waar we ontvangen 
werden door vrijwilligers van de VVV. De dames hadden zelf heerlijke 
taart en koeken gebakken. Dat lieten we ons smaken, een goede start. 
Een boerin van Nederlandse afkomst die met haar man al 40 jaar in Ost 
Friesland woonde, vertelde over de realisatie van de 'Emssperwerke'. Een 
indrukwekkende klus om het achterland van de Ems veilig te houden bij 
hoog water. Tegelijkertijd kon daarmee de Meyerwerf bediend worden om 
hun grote cruise schepen naar de Noordzee te lozen. We zagen de bouw, 
in 3½ jaar gerealiseerd, daarna op de film. De dame ging met ons mee in 
de bus over een smalle dijk naar de 'sperwerke', zodat we het met eigen 
ogen konden zien. Helaas mochten we er niet overheen lopen. Een 
aardige bijkomstigheid, ze had haar man ooit in Odoorn leren kennen 
tijdens een activiteit van de Hogere Landbouw School. 
We reden daarna door het mooie plaatsjes als Ditzum, direct aan de Ems, 
met 's zomers een oversteek per pont naar Emden en Delfzijl. Aan te 
bevelen voor een bezoek, zeker voor vis liefhebbers. Rond de middag 
waren we in Leer, een plaats met een aantrekkelijk oud centrum. We 
nuttigden gezamenlijk een eenvoudige smaakvolle lunch. Vandaar 
vertrokken we naar het zogenaamde 'Blumenreich'  een kleurrijke 
bloemen/ planten/ tuinbouw streek rond het stadje Wiesmoor. 
Onvoorstelbare hoeveelheden rhododendrons, vooral als hagen, langs de 
wegen, bij de huizen. Nu bloeiden vooral de witte, de meeste andere 
kleuren bloeien wat later. De tuinen zagen er trouwens allemaal zeer 
verzorgd uit. In Wiesmoor werden we in een treintje met een aantal 
wagons door de plaats gereden, tussen kassen door en langs een groot 
tuin planten bedrijf. Deze rit was niet zo'n succes. Het duurde te lang en 
het was een hobbelig gebeuren, waardoor we er stijf weer uit kwamen. 
We bezochten daarna de overdekte bloemenhal met waterorgel en een 
mooi aangelegd tuin buiten. Eigenlijk hadden we daar te weinig tijd voor 
en schoot voor velen de thee erbij in. Op weg naar onze laatste halte 
plaats in Papenburg. Daar wachtte ons een uitstekend diner. Dus aten we 
wellicht toch weer iets meer dan gebruikelijk. Wat later dan gepland was 
de bus om half tien terug bij de Miet. Al met al een gezellige dag uit mede 
door onze uitstekende chauffeur Ina Meijerink. Ja, dezelfde dame die in 



april op onze leden bijeenkomst heeft verteld over reizen door de eeuwen 
heen. Niet alleen een goed chauffeur, maar ook zeer informatief 
onderweg. Wat ons betreft mag ze een volgende keer weer mee gaan, 
gewoon vrouwen onder elkaar, gezellig en leerzaam. 
 

De reiscommissie, Ciska, Hinnie en Albertje. 
 
 



N.B.v.P – VROUWEN VAN NU 
Nieuws van de reiscommissie 
 
DE FLORIADE 
De reiscommissie van Vrouwen van Nu organiseert een bezoek aan de 
Floriade in Venlo. In 2002 hebben we ook al een busreis naar de Floriade 
gemaakt. De moeite waard en de volgende keer laat weer tien jaar op zich 
wachten. Vandaar dat we de belangstelling peilen voor een bezoek aan 
de Floriade, een wereld ontdekkingstocht door de natuur, op donderdag 6 
september a.s.  
Elk lid kan partner, vriend, vriendin, zus, broer, zoon, dochter, buurvrouw, 
buurman als introducé meenemen. Geen lid, wel zin en Odoornervener? 
Welkom, geef je op en ga met ons mee! Bij voldoende deelname vertrekt 
de bus 's morgens om 07.30 uur vanaf het dorpshuis en zijn we om ± 
21.00 uur weer terug. We rijden met Arriva door Duitsland naar Venlo om 
files te vermijden. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers lopen de kosten van € 62,00 tot € 
68,00 p.p.  Prijs is inclusief busvervoer, 2x koffie/ thee met cake op de 
heenreis, entree tot het park en een driegangendiner op de terugweg. De 
grootste kabelbaan van Nederland over het hele park, is facultatief bij te 
boeken voor € 4,00 p.p. Minimum aantal deelnemers voor een eigen 
groepsreis vanuit Odoornerveen is 31 personen. 
Opgave in principe op de bijeenkomst van de Vrouwen van NU dinsdag 
15 mei a.s. of per telefoon bij Albertje Nienhuis 0591-381794 of per mail 
a.nienhuisnaber@gmail.com. 

Vriendelijke groet namens de reiscommisie, 
Ciska Zandbergen, Hinnie Dijks, Albertje Nienhuis 

 
PLANNING ACTIVITEITEN TWEEDE HALFJAAR 2012 
Woensdag   29 augustus: fietsmiddag / verrassingstocht 
Donderdag 6 september:  Floriade of auto dagtocht 
Donderdag  8 november:  bowlen arrangement bij de Oringermarke 
 



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

Laatste kans opgave zomergroet c.v. MIK 
 
Wij hebben nog niet zoveel opgaves voor de zomergroet ontvangen. U 
krijgt nog een laatste kans om u hiervoor aan te melden. Opgave kan tot 
uiterlijk woensdag 16 mei a.s. bij Mariska Oving: 381509 of bij Anita 
Begeman: 381780. Op vrijdag 18 mei worden dan de pompoenzaadjes bij 
u bezorgd.  
 

Waterspektakel c.v. MIK 
 
Op zondag 3 juni a.s. organiseren wij een gezellige middag met een 
waterspektakel op het grasveld achter het dorpshuis De Miet. Iedereen 
van jong tot oud kan hieraan meedoen. Wat gaan we doen??? 

 
    
  Buikschuiven 
 
 
 
        
       

Paalvechten 
 
 
 
En deze middag kans op een leuke geldprijs bij een leuk kansspel!!! 
Nieuwsgierig? Kom gewoon gezellig kijken en doe mee. 
    
Aanvang: 14.00 uur  Leden: gratis 
Deelname: op eigen risico Niet leden: €1,00 

Bestuur c.v. MIK 
 



DE SNIKKE 
 
Dit is al weer het derde nummer met een nieuwe voorkant. Is dat u wel 
opgevallen, of heeft u er niks van gemerkt? In al die jaren, meer dan 32,  
hebben we twee verschillende voorkanten gehad op onze vertrouwde 
dorpskrant.  
Nu is dat zo maar opeens veranderd. Natuurlijk was hiertoe wel een 
aanleiding, dus "zo maar opeens" was het ook 
weer niet. 
Al bij het zilveren jubileum van "de Snikke" 
kregen we een felicitatiebrief van Harm Jan 
Pleiter, degene die de aanzet gaf tot het 
uitgeven van onze dorpskrant. 
In deze brief gaf hij ter overweging om als 
beheerscommissie en typeredactie eens te 
denken over een nieuwe voorkant. Een 
voorbeeld hiervoor stuurde hij gelijk mee. 
Ik kan me niet herinneren of we het daar als 
beheerscommissie en typeredactie samen over 
hebben gehad. In ieder geval kwam er geen 
nieuwe voorkant. De brief en het voorbeeld 
verdwenen in een map en er werd verder niet 
over nagedacht. 
 
Nu een paar maand geleden het 300ste nummer van "onze pers" rolde 
kregen we opnieuw een felicitatie van Harm Jan Pleiter en bijna hetzelfde 
voorbeeld voor een nieuwe voorkant. Ook nu was er geen overleg met de 
beheerscommissie. De typeredactie (bestaande uit Bert, Martin, Robert en 
Gineke) vond het unaniem meteen een mooie uitvoering en besloot om 
hem direct maar voor het 301ste nummer te gebruiken. 
Hoe kwam het nu dat we vijftig Snikkes geleden de tekening zo in een 
map deden en er niet meer naar omkeken? De plaatjes van de snikke en 
de scheepsjager op het paard waren precies gelijk. Het enige verschil in 
beide voorkanten was de tekst. Op het laatste voorbeeld was die in een 
ander en veel vetter lettertype gemaakt. Daar moet ons oog op zijn 
gevallen. We hopen dat onze lezers ook blij zijn met dit nieuwe aanzicht. 
 
Rest ons nog om Harm Jan te bedanken voor zijn vasthoudendheid en 
voor het meedenken en toesturen van deze mooie voorkant! 
 
 


