
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  3 juni 2015     
 
April ligt al weer achter ons, een maand die ons zomerse dagen bracht 
maar soms ook veel regen. Zoveel regen dat er voor de boeren op het 
land weinig viel te beginnen. 
De verwachting dat het paasvuur te veel doorweekt zou zijn om te 
branden, viel gelukkig mee, maar het vele vocht veroorzaakte wel extra 
dikke rookwolken. Er kwam weer een massa toeschouwers op af. Het 
paasvuur is dus een traditie die veel mensen nog aanspreekt. 
Vanaf de Borgerzijtak waren de rookwolken van vijf paasvuren te zien. 
En dan is het bijna eind april en worden we verrast door een flinke 
nachtvorst; het zou hier plm. vijf graden hebben gevroren, genoeg om 
schade aan de net opkomende gewassen aan te brengen. 
Er zijn tientallen spreekwoorden en gezegden over (vooral het weer in) 
april: “April doet wat hij wil”  en “Regen in mei, dan is april voorbij” en uit 
het Drents woordenboek van Kocks: “Wat meert niet wil, dat döt april”.   
Intussen zijn door een aantal vrijwilligers de bermen van het dorp weer 
van afval ontdaan. Ongelooflijk wat er toch weer allemaal lag!  Als we nu 
proberen om ons eigen stukje berm schoon te houden, dan nodigt dat 
misschien minder uit om er maar wat bij te gooien. 
Nog een goeie maand en Odoornerveen bestaat alweer 160 jaar, wat met 
een tweedaags dorpsfeest wordt gevierd. In deze Snikke vindt u hierover 
enige informatie. 
De redactie wenst u een mooie meimaand!  
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AGENDA 
   
12 mei – Vrouwen van Nu (verrassingsavond) 
16 mei – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Odoornerveen) 
30 mei – Oud ijzer actie (St. Verenigingsgebouw Odoornerveen) 
  3 juni – Vrouwen van Nu (tuinenbezoek) 
  6 juni – Dorpsfeest (c.v. MIK en Plaatselijk Belang) 
  7 juni – Dorpsfeest (c.v. MIK en Plaatselijk Belang) 
20 juni – Oud papier (c.v. MIK) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
Op reis door Amerika op de 
fiets en op klompen. 
 
Deze avond werd verzorgd door Hinkie Bangma, die op haar 30e jaar een 
tocht maakte dwars door Amerika en Canada. 
Hinkie is een avontuurster in hart en nieren. Opgegroeid in Friesland ging 
zij al vroeg naar Brazilië om bij haar broer te werken in het 
zendelingswerk. Daarna ging ze naar Canada waar een vriendin woonde. 
Ze moest weer terug naar Nederland omdat haar visum afliep. Zij 
solliciteerde naar een baan als verpleegster bij een man die MS had en in 
Zuid Engeland een behandeling wilde ondergaan in een compressietank. 
Deze behandeling slaagde en daarna was ze weer zonder werk, maar ze 
ontmoette daar een Engelsman die haar vroeg of ze met hem mee wilde 
naar Hongkong om daar 3 maanden een behandeling accupunctuur te 
ondergaan. Zij ging mee en helaas kon deze behandeling de man niet 
beter maken en nadat ze hem naar Engeland had teruggebracht vroeg hij 
haar wat zij had willen ontvangen voor de verleende diensten, maar dat 
liet zij aan hem over. Ze werd teruggebracht naar het vliegveld in een 
limousine en nadat zij uitgestapt was ging het raampje open en gaf de 
man haar een envelop. Eenmaal in het vliegtuig wist ze niet hoe snel ze in 
de envelop moest kijken. Er zat £ 400 in ( toentertijd f. 1200) en tot haar 
verbazing tevens een retourticket voor New York dat een jaar geldig was. 
Ze kwam thuis en zei tegen mem en heit, hallo en ik ga weer weg. Ditmaal 
dus naar New York. Zij zou in een jaar tijd Amerika en een deel van 
Canada doorkruisen. Een reis die ze geheel alleen maakte in 1985-1986 
op een tweedehands fiets die ze kocht in New York met slechts wat 
bagage die ze op de fiets kon meenemen en 1200 dollars. Met een paar 
degelijke Hollandse gele klompen aan de voeten en ‘n brood, ‘n pot 
honing en ‘n pot pindakaas als proviand ging ze op weg zonder 
vastomlijnd plan. Vanuit New York ging de reis eerst noordwaarts richting 
Canada. Onderweg liet ze zich leiden door de Nederlandse familienamen 
die ze tegenkwam en de Nederlands klinkende plaatsen op de landkaart. 
Thuis gold, naast de bekende 10 geboden, het 11e gebod: Red jezelf. En 
dat was precies van toepassing op zo’n reis door de VS van oost naar 
west en weer terug. Maar wanneer je zo’n tocht op klompen maakte, in de 
80’er jaren, dan kon je rekenen op veel reacties van herkenning (“hi, 
you’re from Holland!!”). Na de oorlog zijn er ontzettend veel families uit 
Nederland vertrokken naar Canada en de VS. Na Holland  (waar toevallig 
het tulipfestival plaatsvond en iedereen op klompen rondliep) en Friesland 



in Canada bezocht te hebben via Wisconsin naar Iowa . Door naar South 
Dakota , door het Black Hills National Forrest waar ze een bijzondere 
ontmoeting had met een enorme bizonstier. Dit was een van de engste 
ervaringen onderweg. Zij durfde uiteindelijk niet door de kudde heen te 
fietsen en een auto die langskwam nam haar mee door de kudde heen, 
waarna ze weer veilig verder kon fietsen. In het eerstvolgende dorpje ging 
ze zich op een kopje koffie trakteren en daar zaten toevallig ook de dames 
die haar met hun auto door de kudde hadden geloodst. Ze moest de koffie 
en gebak van hen aannemen. Verder naar Montana waar ze een 
vliegticket naar Portland, Oregon krijgt van een wildvreemde waardoor ze 
o.m. Mount Saint Helens met eigen ogen kan bewonderen. Haar 
verjaardag viert ze in het Yellowstonepark met iemand die ze gedurende 
haar reis eerder had ontmoet en op dezelfde dag jarig was. Daarna “even” 
doorgefietst naar Vancouver, BC, Canada om een vriendin op te zoeken 
waarna ze weer terug fietst naar de VS waar ze bij de grensovergang al 
het fruit dat ze bij zich had moest weggooien. Verder weer naar Oregon 
waar ze weer iemand tegenkomt waarmee ze een vliegtochtje kan maken 
in een sportvliegtuigje. Oregon was het natste deel van haar tocht: 3 
dagen en nachten regen! Maar uiteindelijk kon ze toch een keer de nacht 
doorbrengen op de voorbank van een pick-up truck van een hippie die bij 
een wegrestaurant geparkeerd stond. Niks mis mee, totdat ze wakker 
werd van de wiet-walm. Het woestijn deel tussen San Diego en New 
Orleans werd op aanraden van een familie, waar ze ook weer onderdak 
had gekregen, met de trein gemaakt. Dit ticket kostte $ 200 en daar ze 
alleen nog een cheque van $ 200 en wat kleingeld had, vroeg ze de 
familie om haar dat bedrag voor te schieten en als ze dan in New York de 
cheque nog niet had gebruikt, zou ze deze naar hen opsturen. De reis 
duurde 3 dagen en nadat ze ’s nachts in New Orleans aankwam wilde ze 
op het perron slapen, maar de machinist van de trein zei dat ze bij hem in 
het Hilton hotel kon blijven slapen. De fiets kon in de trein blijven, want hij 
zou de volgende morgen de trein weer terug rijden. Dit resulteerde erin 
dat ze de nacht kon doorbrengen in New Orleans in een hotelbed van 4 bij 
4 meter maar uiteindelijk toch maar in haar slaapzak naast het bed de 
nacht doorbracht, omdat de heer wat handtastelijk werd.  
Vanuit Florida naar Georgia fietste ze samen met iemand op die als kind 
verlamd was en niet kon lopen maar door een wonder genezen was. 
Verder weer via South Carolina en North Carolina naar Virginia waar ze 
voor het eerst een sneeuwstorm meemaakte en de nacht kon 
doorbrengen bij een dominees echtpaar, kort na het ongeval met het 
Challenger ruimteveer in januari 1986. Ze vroegen of ze mee naar de kerk 
wilde gaan omdat daar een herdenkingsdienst voor de astronauten werd 
gehouden. Zo gezegd zo gedaan en de dominee vertelde na afloop van 



de herdenking haar verhaal aan de gemeente en vroeg een donatie voor 
haar in het zakje te doen. Zo ging ze met een flinke som weer verder op 
de fiets en kon ze de cheque van $ 200 al terugsturen.  En zo werd de 
cirkel rondgemaakt toen ze weer aankwam op haar vertrekpunt in New 
York. Bijna een jaar had ze er over gedaan. Een geweldige prestatie. 
Weer thuis gekomen in Friesland kon ze haar rondreis vastleggen in een 
uitgebreid reisverslag aan de hand van haar aantekeningen die ze 
gedurende de reis had gemaakt en alle foto’s en krantenartikelen die door 
de vele vriendelijke mensen die ze was tegengekomen naar haar moeder 
in Friesland waren gestuurd. Inmiddels geeft Hinkie overal voordrachten 
over haar opmerkelijke reis, zo’n 20-25 keer per jaar. Ze kan het verhaal 
op zeer kleurrijke wijze uitdragen. De geldelijke blijken van waardering 
voor haar verhaal gebruikt Hinkie om in Roemenië een verzorgingstehuis 
voor bejaarden te sponsoren. 
Een opmerkelijke avond waarbij iedereen aan haar lippen hing. 
 

Marijke Uitbeijerse 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIE SCHIETEN 
 
Zoals een goede traditie betaamt stond Tweede Paasdag  2015, 10.00 uur 
weer in het teken van een sportieve start. 65  personen, jong en oud 
schreven zich in om mee te doen aan het neutie schieten.  
 
Het was een gezellige boel daar in de gymzaal. De walnoten en paaseitjes 
kwamen je vrolijk tegemoet. Na een korte uitleg van de spelregels konden 
de 6 banen tegelijk beginnen. Nadat iedereen 10x had gegooid werd de 
balans op gemaakt voor de finale. 
 
De 8 finalisten speelden ieder hun eigen tactiek. Met als winnaar.. Trea 
Evenhuis met 27 punten. Op de tweede plaats Marjan Brauckman (7 
punten). En als derde eindigde Lars Eggens (-12 punten). Ook de 
poedelprijs werd dit jaar uitgereikt, want ja waar winnaars zijn, zijn ook 
verliezers. We hopen daarom dat Mick Loohuizen deze poedelprijs als 
een aanmoediging zal zien voor volgend jaar 28 maart 2016. 
 
Alle deelnemers bedankt voor jullie komst! 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
SCHOONLOOPAVOND ODOORNERVEEN 
 
Vrijdag 10 april was het zover. Er waren in totaal 16 vrijwilligers. Voordat 
we op pad gingen eerst de fluoriderende hesjes aangedaan en om 18.30 
uur zijn we gestart. 
Dit jaar hebben we de Noordzijde, Zuidzijde, Borgerzijtak, Torenwijk en 
een heel groot gedeelte van de Achterweg gedaan. We kwamen dit jaar 
heel wat blikjes en glazen drankflessen tegen. 
 
Rond 20.30 uur waren we klaar en hebben nog een drankje genuttigd in 
het Dorpshuis. Het was een geslaagde avond met een opbrengst van 260 
kg. Bij deze willen wij alle vrijwilligers Hartelijk Bedanken voor de inzet en 
het rapen van zwerfafval. 

Plaatselijk Belang 
 
 
  



BEZOEK INTERNAT. KLOMPENMUSEUM 
“GEBROEDERS WIETZES” 

 
Dat de reiscommissie van de Vrouwen van Nu, afd. Odoornerveen niet 
voor één gat te vangen is, bleek ook nu weer. 
De oorspronkelijke excursie met als doel het bekijken van de 
zandsculpturen in Zuidlaren, moest worden afgeblazen. Door een van de 
tientallen kleine, maar wel gevolgrijke, aardbevingen in het noorden van 
het land was een deel van de kunstwerken dusdanig beschadigd en 
leverde ook gevaar op voor verdere instorting, dat deze expositie gesloten 
moest worden. Een ander reisdoel was snel gevonden en zo reden we op 
16 april ’s middags met 15 dames naar Eelde voor een bezoek aan het 
Internationaal Klompenmuseum “Gebroeders Wietzes”, een museum dat 
dit jaar 25 jaar bestaat! Een museum dat terug kan vallen op plm. 70 
vrijwilligers! 
 
Het Museum is genoemd naar de twee laatste klompenmakers in Eelde, 
de gebroeders Eiso en Egbert Wietzes die het vak van hun vader leerden. 
Niet alleen maakten zij klompen, ze legden ook een grote verzameling van 
600 paar min of meer bijzondere klompen aan. Toen in 1988 Egbert 
Wietzes als laatste overleed kreeg de Stichting Klompenmuseum het  
beheer over de uitgebreide collectie klompen en klompenmakers-
gereedschappen. Later werd de collectie uitgebreid met de verzameling 
klompen en gereedschappen van  de heer Bongers, leraar aan een 
technische school in Enschede. 
In 2002 kreeg het klompenmuseum de hele collectie in eigendom. In 2009 
heeft het bestuur 600 paar klompen uit Frankrijk aangekocht, zodat het 
museum nu in het bezit is van meer dan 2200 paar verschillende klompen. 
Hieronder vallen ook “klompen” die alleen maar een houten zool hebben 
en waarvan de bovenkant – de kap – gemaakt is van leer of ander 
materiaal.  
De hele collectie omvat nu klompen uit 43 landen. Het museum krijgt of 
koopt nog regelmatig bijzondere exemplaren, zodat de verzameling alleen 
maar groter en interessanter wordt. Bovendien wordt de expositie ieder 
jaar met weer andere klompen ingericht, zodat er altijd weer wat nieuws is 
te zien. 
Gereedschappen en machines uit zeven Europese landen vullen een 
groot deel van wat als “de werkplaats” wordt aangeduid. In het archief 
worden vele boeken, krantenartikelen en foto’s bewaard. 



Aangekomen, konden we meteen plaats nemen in het kleine filmzaaltje 
waar we uitleg kregen over het ontstaan van het museum en naar een 
videopresentatie keken over het maken van klompen, zowel met de hand 
als machinaal. De meeste klompen worden van wilgen- of populierenhout 
gemaakt. Hierna liepen we naar de eigenlijke expositieruimte die niet al te 
groot is, maar er zijn langs de wanden en in vitrines wel heel veel klompen 
in allerlei soorten en maten te zien zonder dat je het idee hebt dat alles 
volgepropt is. 
Direct links aan de wand zie je tientallen paren klompen hangen. Gewone 
klompen, denk je, maar dan zie je dat alle provincies hun eigen type 
klompen hebben (of hadden). Veel kapklompen, 
“gewone” klompen dus, maar ook tripklompen 
die een halve kap met een leertje hebben. Elke 
streek had zijn eigen model en specialiteit. Ook 
elke klompenmaker had zijn eigen methode van 
versiering door beschildering of door ingesneden 
patronen. Natuurlijk waren hier ook de “Wietzesklompen” te zien.  
Zo werden de klompen die geel werden geverfd veelal op het zand 
gedragen en klompen die een zwarte ondergrond hadden, op de klei. Je 
ziet dan inderdaad het vuil minder snel. 
Onze rondleidster gidste ons zo bij alle vitrines langs en wist veel 
interessants over het tentoongestelde te vertellen.  
Er waren ontzettend veel bijzondere klompen en klompjes uit tientallen 
landen te zien. Wij keken onze ogen uit!  
Hierna bezichtigden we het technische deel: “de werkplaats” met de 
gereedschappen en machines.  Klompen maken was vroeger echt een 
handwerk. Er kwam geen machine aan te pas. Op het oog en het gevoel 
en na veel oefenen leerde je twee bij elkaar passende klompen maken. 
De klompen die we nu dragen zijn fabrieksproducten, nog altijd van hout, 
dat wel! 
Aan het eind van de rondleiding konden we onder het drinken van een 
kopje thee of koffie nog even napraten en het minieme winkeltje 
bezoeken. Zo kwam ik natuurlijk toch weer met een boekje thuis! Een 
boekje over klompen en dat had ik nog niet. 

Gineke Loman 
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c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
PROGRAMMA c.v. MIK  2015 – 2016 

Let op eventuele nadere informatie in de Snikke. 
  
za 6 juni Feestweekend i.s.m. Plaatselijk Belang i.v.m. 160 jarig  
zo 7 juni bestaan. (verder informatie volgt in de Snikke) 
 
zo 23 aug. Klootschieten 
Waar?  De Miet: inschrijven vanaf 13.30 uur. Start vanaf 14.00 uur.  
Inlichtingen?   Wendy Röttink  tel: 531825  
  Pien Bonga   tel: 06-30739788 
 
vrij 9 okt. Smokkeltocht 
Waar?  Verzamelen bij De Miet: vertrek om 19.30 uur   
Wie?  Voor ieder die spannende avond wil beleven. (min.12 jr.) 
Opgeven bij? Jeroen Evenhuis  tel: 381636 
  Adri van Bergen  tel: 06-47542851 
 
Zat 10 okt. Weegmoment zwaarste pompoen (zomergroet) 
 
vrij 6 nov. Bier & wijnproefavond (mits voldoende deelname!) 
Waar?  De Miet om 20.00 uur             (opgave voor 23 oktober) 
Opgeven bij? Jeroen Evenhuis  tel: 381636 
  Anita Begeman  tel: 381780  
 
wo 11 nov. Lampionnenkeuring 
Waar?  De Miet van 17.30 uur tot 18.30 uur 
Wie?  Alle kinderen t/m 12 jaar 
 
zo 22 nov. Bingomiddag 
Waar?  In De Miet van 14.30 tot 17.00 uur. Zaal open om 14.00 uur 
Wie?  Iedereen, jong en oud 
 
za 5 dec.  Sinterklaas 
Waar?  Odoornerveen 
Inlichtingen? Anita Begeman  tel: 381780 
  Wendy Röttink  tel: 531825 
 
vr 29 jan.  Toneelavond 

Nadere informatie in De Snikke 
 
do 11 feb. Jaarvergadering c.v. MIK in De Miet 
Hoe laat? 20.00 uur. Na afloop een paar rondjes Bingo 
  



DORPSFEEST ODOORNERVEEN 
 
160-jarig bestaan Odoornerveen 
 
Zoals u weet staan we hier in het weekend van 6 en 7 juni uitgebreid bij 
stil, of eigenlijk ook weer niet, want het wordt een actief weekend! De 
straten zijn al druk met de voorbereidingen bezig voor de invulling van de 
zaterdagavond.  
 
Na de opening door de nieuwe burgemeester om 10.00 uur op 
zaterdagmorgen, kunnen de kinderen ballonnen oplaten. Hierna kunnen 
ze zich heerlijk uitleven op de zeskamp op het sportveld. Dit wordt 
afgesloten met een patatje met frikandel of kroket. 's Middags om 14.00 
uur kunnen de ouderen (= na de basisschool) zich van hun sportieve kant 
laten zien op de highlandgames welke ook op het sportveld worden 
gehouden. 
 
Zondagmorgen om 11.00 uur gaan we gezellig met elkaar brunchen en na 
diverse demonstraties zullen Harm en Roelof aan het eind van de middag 
optreden. Maar…… het is noodzakelijk om je voor de brunch op te geven, 
anders is het voor ons erg lastig inschatten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. Hiervoor komen we in mei nog langs de deur. Ook 
kunnen dan kaartjes gekocht worden voor Harm en Roelof. We zijn nog 
aan het berekenen hoeveel de kosten precies zullen bedragen, maar we 
proberen het zo laag mogelijk te houden. 

c.v. MIK en Plaatselijk Belang 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Het bestuur van SVO kwam in de afgelopen maand slechts bijeen om te 
werken aan het updaten van het handboek, waarin allerlei procedures, 
regelingen en regelgeving keurig worden vastgelegd voor het bestuurlijk 
nageslacht. We zijn nog niet volledig up-to-date, maar gelukkig zit er schot 
in! 
 
In mei komen we huis aan huis langs in het kader van de jaarlijkse Oud 
IJzer Actie. We doen dat op 30 mei aanstaande. Hebt u nog metaal liggen 
dat niet meer gebruikt wordt? Wij helpen u er graag vanaf! SVO verkoopt 
het ingezamelde metaal en de opbrengst komt geheel ten goede van ons 
verenigingsgebouw, zodat iedere inwoner er indirect weer iets aan heeft.  
Wilt  u op 30 mei aanstaande uw oude metalen voor 09.00 uur aan de 
weg plaatsen? Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk! 
 
Niet thuis of wilt u eerder van uw oude metalen af? Brengen is ook 
mogelijk! Neem in dat geval contact op met Jan Willem Eggens op 
telefoonnummer 0591 381450. We hopen dat u ook even belt als u oud 
ijzer hebt dat te zwaar is om met de hand te laden. In dat geval dragen we 
zorgen voor machinale ondersteuning!  
 
Namens SVO, 
Robert Nijboer, secretaris 

 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De laatste trekking van de BINGO in april jl. heeft een fors aantal 
ingeleverde BINGO’s opgeleverd. De meeste BINGO’s waren goed, maar 
hier en daar zaten er ook foute exemplaren tussen.  
Als redactie hebben we een schifting gemaakt die erin heeft geresulteerd 
dat nog eens 12 extra winnaars bepaald zijn. In de totaal brengt ons dat 
op 22 winnaars van de BINGO. In de volgende Snikke vermelden we alle 
winnaars. De BINGO voor het seizoen 2014-2015 zit er hiermee op. 
De resterende gevallen waren: 10 – 29 – 31- 46 – 55. U kunt geen kaarten 
meer inleveren! 
 
 
  



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  70 pnt  Marloes Boels  40 pnt 
Pascal Eggens 40 pnt  Anne Ruiter  30 pnt 
Nienke Eggens 30 pnt  Marlijn Eggens 30 pnt 
Thijs Ruiter  10 pnt  Lars Eggens  20 pnt 
Chayenne  10 pnt  Jeffrey Eggens 20 pnt 
 



PUZZEL 
Alle ingeleverde oplossingen van de puzzel van vorige maand zijn ieder 
10 punten waard. Vandaar dat aan de top van het geen veranderingen 
zijn. De tussenstand en de oplossing van de vorige maand is als volgt: 
1. J. Eggens (Odoorn) 80 pnt 
2. H.J. Pleiter (Vlagtwedde) 79 pnt 
3. A. Cremers   78 pnt 
4. C. Zandbergen  77 pnt 
5. G. Loman   36 pnt 
6. Geert Boels   29 pnt 
7. Albertje Nienhuis  20 pnt 
8. Erik Nijenhuis  10 pnt 
    J.W. Eggens  10 pnt 
    Bettie Kuipers  10 pnt 
De laatste puzzel van dit seizoen is gebaseerd op het principe van Dr. 
Denker die steevast ieder jaar voor de Kerst in DvhN wordt gepubliceerd. 
Op de volgende pagina beeldt ieder hokje een woord of woorden uit dat in 
meer of mindere mate betrekking heeft op Odoornerveen. Door cryptisch, 
logisch, rebusachtig te denken, zijn de juiste woorden te vinden die in de 
onderstaande tabel kunnen worden ingevuld. Ieder hokje in de tabel bevat 
1 letter en geeft tevens de lengte van het woord of woorden aan. De 
oplossing is een woord dat van boven naar beneden is gevormd (grijze 
hokjes). Graag de gehele oplossing inleveren voor of op 3 juni in de 
brievenbus van Noordzijde 7-B of via desnikke@hotmail.com. 
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ODOORNERVEEN IN WOORD EN BEELD 
 

Het is al weer tien jaar geleden sinds het 
boek met de geschiedenis van 150 jaar 
Odoornerveen uitkwam. 
Is er in die tussentijd veel veranderd?  
In sommige opzichten wel, de ontwikkeling 
staat niet stil, ook in Odoornerveen niet: 
stilstand is achteruitgang. 
Aan de andere kant is er wat de inrichting 
en bebouwing betreft nog heel veel 
hetzelfde gebleven, wat ook wel weer heel 
vertrouwd voelt. 
Natuurlijk zijn er inwoners vertrokken, 
maar daar zijn nieuwe mensen voor in de 
plaats gekomen. Sommigen nemen deel 
aan het verenigingsleven, anderen blijven 
het liefst op zichzelf. Ieder maakt zijn of 

haar eigen keuze. 
Misschien zijn er over 15 jaar inwoners  die het stuk geschiedenis van 
2005 tot 2030 op papier willen zetten als aanvulling op het bestaande 
boek of een heel nieuw boek willen schrijven. Het zou mooi zijn als de 
geschiedenis op die manier bewaard blijft. 
Zo ver is het nu nog niet. Voorlopig moeten we het doen met het boek dat 
er nu al is. De prijs is intussen al meer dan gehalveerd. Een koopje dus! 
Wie nog een exemplaar wil hebben kan contact opnemen met:  
Gineke Loman, tel. 0591 381802 of via e-mail: ginekeloman@gmail.com  
 
 
  



115 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant - 10 mei 1900  
8 mei 1900 – Schoonoord 
Gistermorgen staakten, zoals in ’t vorig nummer reeds in ’t kort is vermeld, 
de veenarbeiders in ’t Eeserveen het werk. Toen allen bijeen waren, trok 
men in optocht naar hier en verzamelden zich omstreeks 12 uur een 200 
man bij de woning van Johs de Lange, waar zij hunne eischen kenbaar 
maakten, nl. dat zij 10 cent voor baggelen en droogmaken en 50 cent per 
dagwerk lange turf meer dan ’t vorige jaar wilden verdienen, voor welk 
loon zij ook dit jaar waren aangenomen. Daarop werd besloten 
hedenmorgen te 10 uur op deze plaats appèl te houden om te vernemen 
wat de veenbazen van hun eisch zeiden. De uitslag van dit appèl is dat de 
bazen eenparig besloten de eisch niet in te willigen; zij die voor het oude 
loon wilden doorwerken konden dit doen en voor die niet wilden werken 
zoude het werk worden opgemeten en het loon worden uitbetaald. De 
burgemeester der gemeente Sleen was hierbij tegenwoordig terwijl een 
vijftal marechaussees en de rijksveldwachters zich de ganschen dag 
tusschen de menigte bewogen. Alles heeft en kalm verloop, sterke drank 
wordt niet geschonken door de kasteleins. Hedenmiddag zijn eenige der 
stakers naar het Sleener- en Odoornerveen vertrokken en hebben de daar 
nog werkende arbeiders genoodzaakt te staken en hen in optocht mede 
naar hier genomen.  
Op een daarna gehouden onderling overleg werd door de veenbazen 
besloten voor het graven der lange turf 50 cents en voor het leggen 15 
cents meer te betalen, alsmeede dat de daghuur tijdens het turfgraven 
van 85 cents op fl. 1,00 zoude worden gesteld, zodat in deze veenderij het 
staken een einde heeft genomen en allen morgen het werk zullen 
hervatten. Wat het Eeserveen aangaat is nog niets bekend. Alles is rustig 
en de politie is aanwezig. 
 
11 mei 1900 – Schoonoord 
De werkstaking in ’t Sleener- en Odoornerveen is geëindigd; alle arbeiders 
zijn rustig aan het werk. Gisteravond is door de arbeiders in ’t Eeserveen 
na het werk met de bazen afgerekend. Zij, die voor ’t oude loon wilden 
doorwerken, konden weder beginnen. Hedenmorgen kwamen eenigen 
bijeen en besloten, daar niemand het werk had hervat, hedenmiddag te 1 
uur weder appèl te houden. De eischen zijn nu 15 cts. meer loon voor ’t 
baggelen en 5 tot 7 cts. voor ’t droogmaken. Door de vervener N. Bijkerk 
te Schoonoord is deze eisch ingewilligd, zodat diens arbeiders het werk 
zullen hervatten. 



Nadat besloten was morgenochtend te 7 uur weder appèl te houden, ging 
men kalm uiteen. Alles gaat rustig toe, oproerige redevoeringen worden 
niet gehouden; de appèlmeester spreekt kalm en bedaard. Rijks- en 
gemeentepolitie surveilleren dag en nacht door het veen en zijn bij ieder 
appèl tegenwoordig. 
’t Ware te wensen dart deze toestand spoedig eindigde, daar het voor de 
veenbazen en arbeiders schadelijk wordt, als men weet, dat thans door 
ieder arbeider gemiddeld fl. 2,00 per dag verdiend wordt en nu 250 
personen drie dagen achtereen niets verdienen, wat een totaal voor die 
drie dagen maakt van fl. 1500,00. En dat in den besten tijd hunner 
verdiensten!! ’t Is treurig!! 
 
 
 

115 JAAR GELEDEN 
 
10 mei 1900 – Schoonoord 
Hedenmorgen was er te 7 uur weder appèl voor de werkstakers. De 
veenbazen waren tegenwoordig en er werd na eenig onderling overleg 
met de arbeiders besloten, dat voor het baggeren 10 cent en voor het 
droogmaken 7 cent per veenroede meer zou worden betaald. Hiermede is 
de werkstaking geëindigd en zijn allen weder aan het werk gegaan. De 
gehele beweging is kalm en zonder eenige storing der openbare orde 
afgelopen. 
 
 
 

110 JAAR GELEDEN 
 
29 mei 1905 – Schoonoord 
Een bijzondere vondst deed heden de arbeider Jan Jagt in ’t 
Odoornerveen. Aan ’t baggeren zijnde vond hij op plm. 1.50 meter diepte 
in ’t veen een koperen mes. Het mes heeft een weinig gebogen vorm en is 
waarschijnlijk van een heft voorzien geweest. Voor belangstellenden is het 
te bezichtigen bij genoemde J. Jagt te Odoornerveld.  
 
 
  



90 JAAR GELEDEN 
 
2 mei 1925 – Odoornerveen 
Van de trap gevallen 
Een dochter van de landbouwer J.v.D. die gister eenige bezigheden op 
den zolder had te verrichten, had daarbij het ongeluk van de trap te vallen. 
Hoewel het aanvankelijk nogal vrij goed scheen te zijn afgelopen, heeft zij, 
daar zij inwendig pijn bleef gevoelen, nog heden de hulp van dokter 
Bonnema ingeroepen. 
 
 
 

90 JAAR GELEDEN 
 
3 mei 1925 
De Kanaalwerken 
Met de Kanaalwerken is men hier spoedig gereed. Ook het baggerwerk 
daaraan is weldra afgelopen. Een tweetal baggermachines, hier langen 
tijd werkzaam is in de richting Smilde vertrokken, om daar het laatste 
gedeelte onder handen te nemen. Het kanaal heeft door deze 
uitbaggering een flinke diepte verkregen. Men deelt ons in verband 
daarmee mede dat er momenteel 2.40 meter water staat. 
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