
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  5 juni 2013     
 
Is al het stof dat we twee weken geleden over ons heen kregen weer weg 
gepoetst en opgezogen? Wat was het soms donker in de lucht, dikke 
bruine wolken waaiden over het land. Soms was het nauwelijks mogelijk 
om de overkant van het kanaal te zien. 
Intussen heeft het nog nauwelijks geregend en hoewel de boeren maar 
raak kunnen werken op het land, zouden nu en dan wat malse buitjes niet 
verkeerd zijn. Alles heeft nu vocht nodig om te kunnen ontkiemen en te 
groeien.  
Het zou vast gauw voorjaar worden, dacht ik een maand geleden nog, al 
leek het er toen nog niet echt op. En ja, er is intussen wel het een en 
ander veranderd. Tijdens een zondags ritje zag ik hier en daar speenkruid 
bloeien, een klein en geel bloempje dat op vochtige plaatsen groeit en in 
de bosranden heel veel witte bloempjes van de bosanemoon.  
Prachtig om te zien. 
Krentenbossen en pinksterbloemen die bijna in bloei stonden. Dat laatste 
deed me denken aan mijn eigen "gazon"dat ook wel eens vol stond met 
pinksterbloemen. Maar nu is daar – tot mijn spijt - geen bloempje meer te 
zien. Nu staat er een huis waaraan druk wordt gewerkt en er ligt heel veel 
geel zand. Stapels pannen, bouwmateriaal voor steigers, een grote kraan 
en een massa zakken en pakken met van alles en nog wat.  
Een klein beetje jaloers kijk ik naar buurmans tuin waarin de 
pinksterbloemen wèl welig groeien. Maar misschien zag hij ze liever niet 
zo uitbundig bloeien. 
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(Ik schreef eerder over ons gazon met pinksterbloemen in het mei- of 
juninummer van de Snikke in 2008). 
Verder viel me op dat er dit jaar zoveel grote meeuwen op en over het 
land vliegen, vooral daar waar geploegd wordt zie je ze in grote aantallen 
naar wormen en ander eetbaar spul zoeken. 
En vanmorgen vertelde een van de jongens die op het land bezig was dat 
hij een zwanennest had gezien; weliswaar lagen er nog geen eieren in, 
maar de zwanen kwamen wel al met veel misbaar op hem af om hun 
territorium te beschermen. Veel vogelnestjes, met name die van kieviten, 
die tijdens het werk worden gevonden, worden een paar meter verplaatst, 
al is het de vraag hoe effectief dit is met zoveel meeuwen in de buurt. 
Meeuwen zijn vast ook niet vies van een eitje.  
Het is de natuur, we hebben het te nemen zoals het komt. 
Een goeie meimaand gewenst! 
 
 
 



AGENDA 
 
10 mei – Laatste dag aanmelden Zomergroet (c.v. MIK) 
14 mei – Vrouwen van Nu 
15 mei – Vrouwen van Nu (busreis Deventer) 
17 mei – Laatste dag aanmelden Zeskamp (c.v. MIK) 
18 mei – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
25 mei – Ophaalactie oud ijzer (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
  5 juni – Laatste dag kopy De Snikke inleveren 
  9 juni – Zeskamp (c.v. MIK) 
13 juni – Vrouwen van Nu (fietsmiddag) 
15 juni – Oud papier (c.v. MIK) 

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

 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Zeskamp 9 juni 2013 
Op zondag 9 juni organiseert c.v. MIK een zeskamp. Voor deze activiteit is 
ons dorp weer verdeeld in 6 wijken en voor iedere wijk is een coördinator / 
coach aangesteld. 
 
Zuidzijde 1 : (1 t/m 18)  Zuidzijde 2 : (19 t/m 45) 
Rien Lukkien 06-53275556  Liesbeth Holman 0591-880807 
 
Noordzijde 1 : (1 t/m 17)  Noordzijde 2 : (18 t/m 33) 
Jan Willem Eggens 0591-381450 Marjan Brauckman 0591-3813 52 
 
Achterweg / Torenwijk / Zijtak Borgerzijtak 
Nienke Nijdam 06-29101181  Pien Bonga 06-30739788  

Mariska Oving 06-54331573 
 
Het is de bedoeling dat een ieder die mee wil doen met de zeskamp zich 
opgeeft bij bovenstaande coördinator van zijn/haar eigen wijk. Een team 
bestaat uit 6 personen. Aanmelden kan t/m 17 mei a.s. 
Leeftijd deelnemers: iedereen vanaf voortgezet onderwijs. 
 
Voor de kinderen van de basisschool wordt op 6 juli een kindermiddag 
georganiseerd. Hierover volgt t.z.t. meer info. 
 
Wij hopen dat iedere wijk met een team zal deelnemen en dat het een 
héle leuke middag gaat worden! 

Bestuur c.v. MIK 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
OPGAVE ZOMERGROET c.v. MIK 
Zoals ieder jaar brengen wij ook dit jaar weer een zomergroet. 
Wie kweekt er dit jaar de langste zonnebloem? 
Geef u op en wie weet wordt uw naam als winnaar in de Snikke vermeld. 
Binnenkort komen wij u de zaadjes brengen en op 7 september komen wij 
bij u langs om uw zonnebloem te meten. U kunt zich nog opgeven t/m 10 
mei bij:  Mariska Oving: 381509 

Anita Begeman: 381780 
Bestuur c.v. MIK 

 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
OUD IJZER ACTIE 
Op zaterdag 25 mei a.s.  vanaf 9.00 uur wordt er weer oud ijzer opgehaald 
in Odoornerveen.  Mocht u het oud ijzer niet langs de weg kunnen zetten 
omdat het te groot, te zwaar is, of wilt u het een en ander op een ander 
tijdstip langsbrengen,  dan kunt u contact opnemen  met  Jan-Willem 
Eggens, tel. 06-13495406. We hopen op een flinke hoeveelheid! 
 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Plaatselijk Belang wil jullie op de hoogte brengen van een aantal punten 
die tijdens de jaarvergadering en het laatste overleg ter sprake zijn 
gekomen. 
 
- Het ontwerp-bestemmingsplan Odoornerveen ligt al vanaf 28 maart 2013 
ter inzage. (Tijdens de inloopavond bleken hier nogal wat fouten in te 
staan). Het ontwerp- bestemmingsplan ligt voor een periode van 6 
werkweken ter inzage. In deze periode kan er mondeling of schriftelijk op 
gereageerd worden bij de gemeente.    
 
- Aanschaf AED Apparaat (Automatische Externe Defibrillator). Dit 
apparaat is ter ondersteuning  van de reanimatie bij een hartstilstand en 
zorgt ervoor dat het fibrilleren van het hart wordt gestopt. AED apparaten 
hangen op plekken waar grote groepen mensen bijeen komen zoals o.a. 
winkelcentra. Plaatselijk Belang heeft dit apparaat aangeschaft met geld 
van het projectenfonds van de Rabobank en blijft verantwoordelijk voor 
het onderhoud. Het AED apparaat krijgt een plek buiten bij het dorpshuis. 
Plaatselijk Belang gaat vervolgens een plan maken om zoveel mogelijk 
geinteresseerden te informeren over de werking en gebruik van de AED.  
  
- Buurtbeheer. Om melding te maken van o.a. kapotte straatverlichting, 
overhangende takken, gaten in het wegdek, etc. kan contact opgenomen 
worden met het Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn. 
Het telefoonnummer is: 14 05 91. Bij ernstige storingen, buiten 
kantoortijden, die grote overlast veroorzaken of gevaarlijke situaties 
opleveren kan er contact opgenomen worden met de Calamiteitentelefoon 
06 53 72 94 53. Je kunt ook een mail sturen aan buurtbeheer@borger-
odoorn.nl o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en een duidelijke 
omschrijving van de situatie. Online een melding doorgeven gaat via de 
website www.borger-odoorn.nl  
 
- Onderhoud bermen / snoeiwerk e.d. Tegen een geringe vergoeding 
kunnen deze werkzaamheden in overleg met de gemeente uitgevoerd 
worden in bijvoorbeeld verenigingsverband. Dit komt neer op vrijwilligers, 
(ook wat betreft materiaal, machines e.d.) en brengt de nodige 
verantwoordelijkheid met zich mee. Het is natuurlijk niet vrijblijvend. 
Plaatselijk Belang wil als vereniging deze verantwoordelijkheid niet 
dragen. Als particulier en/of individu kun je natuurlijk wel initiatieven 
bespreken met de gemeente. Wat betreft de verschillen in onderhoud, 



snoei en maai-werkzaamheden van de beide zijden van het kanaal; 
Waterschap hanteert voor het snoeien een eigen beleid. Bepaalde delen 
van de Zuidzijde hebben ecologisch gezien een andere waarde / status en 
worden daardoor op een andere manier onderhouden dan bijvoorbeeld de 
Noordzijde.    
  
- Straatverlichting. Uitvoering van het vervangen van de straatverlichting 
zal van start gaan. Plaatselijk Belang heeft zich ingezet om de 
dorpsbelangen te behartigen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de 
plannen van de gemeente. Zo was het op de Borgerzijtak het plan om 2 
van de 3 lantarenpalen te verwijderen. Dit is nu om en om geworden. 
Plaatselijk Belang heeft met de gemeente gekeken naar verschillende 
vormen van straatverlichting (led verlichting) en heeft hier voorkeuren in 
aangegeven om Odoornerveen niet in de duisternis te laten opgaan. 
Hierbij is o.a. gelet op (verkeers)veiligheid. Meer info is te vinden op de 
website van Borger-Odoorn. 
 
 



VROUWEN VAN NU 
 
 “In vogelvlucht door de Hunzevallei”  
door Geert de Vries 
 
Op 16 april 2013 kwam de heer Geert de Vries ( onlangs nog met een 
koninklijke onderscheiding geëerd) onze verenigingsavond verzorgen. 
Door middel van prachtige foto’s en een uitleg over de huidige 
Hunzevallei. Geert vertelt dat het eigenlijk onmogelijk is om op één avond 
alles is te vertellen.  Hij maakt pas foto’s als hij zich in het onderwerp heeft 
verdiept en kan meeslepend vertellen over de veranderingen in de 
Hunzevallei. De Hunze begint bij Exloo en eindigt 30 km verder in het 
Zuidlaardermeer. 
 
Het oerstroomdal van de Hunze werd uitgesleten door smeltwater in de 
tijd dat het landijs van de voorlaatste ijstijd zich terugtrok uit Nederland. 
Later werd het, oorspronkelijk veel grotere, Hunzedal deels opgevuld met 
door wind en water aangevoerd bodemmateriaal. Onder invloed van het 
warmer wordende klimaat raakte het Hunzedal begroeid met uitgestrekte 
venen en ondoordringbare moerasbossen. Kraanvogels, Elanden en 
Bevers hoorden tot de vaste bewoners van het gebied. 
 
De menselijke invloed werd pas zichtbaar vanaf de middeleeuwen, toen 
de toegankelijke delen van het dal benut werden als hooiland. Halverwege 
de 18e eeuw kwam de grootschalige vervening op gang. In de 20e eeuw 
werd het dal omgevormd tot een optimaal ingericht agrarisch landschap. 
 
Het onderscheid met het aansluitende veenkoloniale gebied raakte sterk 
vervaagd en het Hunzedal is als beekdal nog maar nauwelijks 
herkenbaar. In 1995 presenteerden Het Drentse Landschap, Het 
Groninger Landschap en het Wereldnatuurfonds een gezamenlijke 
natuurontwikkelingsvisie voor het stroomgebied van de Hunze. Dit heeft 
geleid tot uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten op diverse plekken 
langs de Hunze. Stapsgewijs ontwikkelt de Hunze zich hierbij weer tot vrij 
kronkelende beek ingebed in een natuurrijk, voor mens, plant en dier 
aantrekkelijk landschap. Als onderdeel van deze natuurontwikkelings-
projecten hebben Stichting Het Groninger Landschap en Stichting Het 
Drentse Landschap bevers geherintroduceerd in het Hunzedal. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat bevers, als zwemmende grazers,  een 
belangrijke bijdrage leveren aan het ontstaan van een natuurlijk beekdal 
waar er een grotere variatie in fauna en flora zich kan ontwikkelen.  



De Zoersche Landen 
 
De Zoersche Landen ten oosten van Exloo maken deel uit van een 
voormalige bovenloop, het Achterste Diep. Dankzij krachtige 
afwateringsmaatregelen kon er op een gegeven moment akkerbouw 
plaatsvinden. Er bleef echter opvallend veel grondwater in de sloten 
omhoog komen. De bronnen van de Hunze lieten zich niet zomaar 
temmen . Door weer meer water in het gebied vast te houden ontwikkelt 
zich hier nu weer een elzenrijk moerasgebied, zoals dat in vroeger 
eeuwen een groot deel van de Hunzelaagte bedekt heeft. Het door de 
Hondsrug omhoog stuwende water ( kwelwater) komt weer in het beekdal 
terrecht. Dit is heel schoon water, dat bij aanraking van zuurstof veranderd 
in bruin ijzerhoudend water. Hier komt de waterviolier weer voor en de 
krabbescheer. Tevens groeien weer de orchideeën, ratelaar en echte 
koekoeksbloem uitbundig. Het is echter wel zaak dat deze gebieden 
worden gemaaid, anders verdwijnen deze planten weer. 
 
Duunsche landen 
Sinds kort liggen de bulten weer ingebed in een nat beekdallandschap. Op 
de aangrenzende gronden krijgt de natte natuur weer volop de ruimte. 
Omdat het gebied deel uitmaakt van een waterwingebied heeft de 
Waterleidingmaatschappij Drenthe hier al in 1998 een stuk natuur- en 
wandelgebied 
 ingericht. In 2002 heeft Het Drentse Landschap hierop aansluitend een 
meander in oude glorie hersteld. Tezamen vormt dit alles nu een 
aaneengesloten en gevarieerd landschap. Een markant onderdeel van het 
gebied Duunsche Landen is het rivierduinencomplex. Deze opvallende 
bulten in het landschap zijn ontstaan uit verstoven dekzand. 
 
Torenmaat 
Het Drentse Landschap is vanaf de zomer 2010 gestart met het herstellen 
van de beek bij Torenveen in het Hunzedal. Doel van het beekherstel is: 
natuurlijke kronkelende beek, met hoge natuurwaarden, berging van water 
in natte perioden, langer vasthouden water in droge perioden, verbeteren 
kwaliteit oppervlaktewater, bevorderen recreatie. 
 
Annermoeras 
In 2003 is een fors deel van het natuurlijke stroomgebied van de Hunze 
teruggegeven aan de rivier. Uitgevoerd als één project heeft de Hunze, 
verspreid over drie locaties (van Gieterveen tot voorbij Spijkerboor), zijn 
kronkels teruggekregen. Het deelgebied Annermoeras is één van die 
locaties. Het strekt zich uit van Spijkerboor tot aan de gaslocatie 



stroomafwaarts op de oostoever. Doordat dit gebied erg laag ligt ten 
opzichte van het beekpeil staan grote delen regelmatig onder water. Om 
de overlast voor de omgeving te voorkomen, zijn de kaden die tegen de 
beek aan lagen, verder naar buiten verplaatst. Het aantal paartjes 
moerasvogels zoals Blauwborst en Rietgors was op één hand te tellen 
maar neemt nu weer toe. Ook voor andere moerasvogels ligt hier een 
zonniger toekomst in het verschiet. 
 
Tot zover vertelde Geert over de veranderingen in de Hunzevallei en ging 
enthousiast verder over kikkers en padden, vlinders en vogels en planten. 
Hij kan hier nog wel een avond over vertellen voorzien van zijn 
schitterende foto’s. 
Wij hebben genoten van deze avond en zien Geert denk ik nog wel eens 
terug om zijn passie voor natuur met ons te delen.  

Marijke Uitbeijerse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Het zat er al aan te komen: een flink aantal volle BINGO-kaarten is er 
ingeleverd, tien in totaal. Hiermee hebben we genoeg prijswinnaars om 
het geld zo te verdelen dat een prijs ook nog de moeite waard is. 
Voor de duidelijkheid leggen we hier nog even uit hoe we aan de eerste, 
tweede, derde en vierde prijs komen. De volgorde van de getrokken 
getallen is daarbij doorslaggevend. Bij alle volle BINGO-kaarten wordt 
gekeken wie er bij het eerst genoemde getal de kaart al vol heeft. Een 
kaart die bijvoorbeeld drie getallen nodig heeft om vol te worden zakt dus 
in de ranglijst van de winnaars. 
De resterende getallen zijn: 32 – 22 – 20 – 24 – 69 – 31 – 9 – 36 – 63. 
Aangezien de prijzen verdeeld zijn is het niet meer nodig om de BINGO-
kaarten in te leveren ! 
De winnaars en de gewonnen prijzen worden in de volgende Snikke 
bekend gemaakt. Wij van de beheerscommissie willen alle deelnemers 
van harte bedanken voor het meespelen. 
 
 
 
 



KLEURPLAAT 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 30 pnt  Marloes Boels   60 pnt 
Milan Evenhuis 20  Anne Ruiter   20 
Norah Evenhuis 20  Anouk Boels   10 
Maya de Waard 20  Sanne Boels   10 
     Gerrit Vos   10 



ZESTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
27 mei 1953 – Odoornerveen 
De heer H.H. Koek te Odoornerveen, hoofd van de o.l. school te 
Odoornerveen Noord is in gelijke functie aan de Koningin 
Wilhelminaschool te Coevorden benoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIJFENNEGENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
17 april 1918  ASSEN – SCHOONOORD – COEVORDEN 
Men werkt thans hard aam de tramlijn Coevorden – Schoonoord – Assen 
om dezen ten bepaalden tijd klaar te krijgen. Voorgaande weken werden 
te Zweeloo en Schoonoord wissels gelegd en werd de brug te 
Schoonoord van een seintoestel voorzien. Ook is een ploeg bezig om de 
lijn in de omstreken van Assen af te werken. Nog enkele wissels moeten 
worden gelegd, terwijl op het emplacement te Coevorden nog een 
omloopwissel zal worden gemaakt, wat ongeveer in 14 dagen kan 
geschieden en dan kan met de exploitatie worden begonnen. Algemeen 
verlangt men in de betrokken streek, dat de toegezegde opening op 1 mei 
zal geschieden.  
 
Coevorder Courant 
31 mei 1918 
Opening van de stoomtramlijn Coevorden – Assen van de Eerste 
Drentsche Stoomtram Mij (E.D.S.). 
De eerst rit voor Directie en genodigden: in het uitgebreid verslag staat 
o.a.: "Vooral van Zweeloo naar Schoonoord gaat de rit door de Drentsche 
landouwen met buitengewoon mooi natuurschoon." 
Sommige ouderen onder ons zullen zich nog de stoomtram herinneren die 
van Coevorden via Schoonoord naar Assen liep. 
Eind mei hadden de Directie en genodigden al een proefrit gemaakt, 
waarna op 3 juni de tram voor het publiek werd opengesteld. 
 
Schoonoord 
Van de nieuwe tramlijn Assen – Coevorden wordt een druk gebruik 
gemaakt, speciaal is dit het geval op deze woensdag, ter gelegenheid van 
de weekmarkt, zoo ook gisteren waren er zeer velen uit het oosten van 
Drenthe, die een bezoek brachten aan Assen. De tram die om 5 uur n.m. 
uit Assen vertrekt, bestond uit vier personenrijtuigen, volgepropt met 
passagiers, tot zelfs de balkons waren geheel bezet. 



 
  
 

Vanaf 16 maart 2013 gestart in Odoornerveen 
 

Kinderopvang Nynke 
 

Drie redenen om kennis te maken: 
- Bevind zich op boerderij: veel ruimte en groen, 

- Veel ruimte voor de kinderen om te spelen, 
- Flexibele opvang, in overleg is veel mogelijk (b.v. als je als moeder 

zijnde in de zorg werkt en dus vroeg moet beginnen). 
 

Wij zijn familie Van Wieren- Nijdam, we zijn woonachtig aan de Torenwijk 
1 in Odoornerveen. Sinds september van 2012 zijn wij trotse ouders van 
een zoon. Samen wonen we op een akkerbouwbedrijf waar in de zomer 

en het najaar volop actie en beweging (dus veel te zien en leren) is. 
 

Wij zijn te bereiken via contactpersoon Annet Beukers op telefoonnummer 
06-33109688 of zie verder ook www.gastouderland.nl/drenthe. 

 


