
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  1 juni 2016     
 
Het weer! – dit is waar we zo lang op hebben gewacht: zon en warmte! 
Hoewel we het graag wat eerder hadden gehad, is het een extra 
cadeautje voor de vakantiegangers, voor alle scholieren die even niet naar 
school hoefden en voor ieder ander.  
De route van de wandelvierdaagse liep donderdag door 
Odoornerveen waar bij het dorpshuis een stempelplaats 
was. Bij de kramen die daar stonden opgesteld was weer 
van alles voor de inwendige mens te koop. 
Deze kramen werden bemand door leden van de verenigingen van 
Odoornerveen, die hiermee een bijdrage leverden voor het 
verenigingsgebouw.    
Er was veel te doen op deze 5de mei, een dag die we eerder met 
Bevrijdingsdag verbinden dan met Hemelvaart, maar deze keer vielen ze 
dus samen op dezelfde datum.  
Veel vlaggen hingen er ook uit; eerst op 4 mei – halfstok – waarop we die 
mensen herdenken die, door welke oorzaak dan ook, tijdens de tweede 
wereldoorlog zijn omgekomen en vooral ook die tienduizenden vaak 
buitenlandse militairen, die ons de vrijheid terug gaven.  
Op 5 mei vieren we de bevrijding, nu met de vlaggen voluit. Ouderen 
onder ons hebben allemaal hun eigen herinneringen aan de bevrijding, die 
echter niet overal op 5 mei viel. 
Hoe zouden we nú een dag als vijf mei doorbrengen wanneer we niet 
zoveel - vooral militaire – hulp hadden gekregen uit andere landen? 
Wanneer we niet in vrijheid had kunnen leven, niet kunnen zeggen of 
schrijven wat je wilt, je moeten houden aan vreemde wetten die je worden 
opgelegd?  
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De bevrijding vond al weer 71 jaar geleden plaats.  
De tijd vliegt maar de jaren tellen door en ondanks de woorden van toen 
dat er nooit weer zo’n oorlog mag komen, gaat het geweld elders in de 
wereld maar gewoon door. Zal daar ook ooit een bevrijding te vieren zijn? 
Laten we af en toe even beseffen hoe goed het is in een vrij land te leven. 
.  

  



AGENDA 
 
10 mei – Vrouwen van Nu 
15 mei – Eerste Pinksterdag 
16 mei – Tweede Pinksterdag 
21 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
29 mei – Sport- en speldag (c.v. MIK) 
  1 juni – Laatste dag kopij De Snikke inleveren 
  2 juni – Excursie – Vrouwen van Nu 
18 juni – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Odoornerveen) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Excursie naar de Bijzaak in Yde 
 
Voor donderdagmiddag 21 april 2016 had de reiscommissie van de V.v.N. 
een excursie georganiseerd naar “de Bijzaak” in Yde, een 
zaak in Honingheerlijkheden. Veertien dames hadden zich 
aangemeld.  
Iets vroeger dan op de afgesproken tijd reden we via een 
miniweggetje naar een minibosje waarin het huis van de 
eigenaar van “de Bijzaak” bleek te zijn verstopt. Het was 
een sprookjesachtige plek. 
We werden in de grote huiskamer welkom geheten met koffie of thee (zelf 
inschenken) met honingkoek waarna Klaas Sluiman bij het laten zien van 
beelden vertelde over zijn grote hobby.  
De Bijzaak is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, 
Stichting Locale Lekkernijen, Slowfood en de St. Bijkersgilde.  
Al snel valt het woord “urban beekeeper”, een stadsbijenhouder. In veel 
steden is namelijk minstens zoveel voedsel voor de bijen te vinden als op 
het platteland. Het bijen houden in de stad wordt “vierkant tuinieren” 
genoemd”. In de stad overleven de bijen zelfs beter dan op het platteland.  
Klaas sleept niet met zijn bijen van de ene naar de andere plek. Zijn 
bijenkasten hebben een vast onderkomen. Dat is niet alleen in de buurt 
van Yde, maar zijn volken staan op heel veel verschillende plekken, zelfs 
op de Waddeneilanden op de Boschplaat op Terschelling en op 
Schiermonnikoog. Op die manier krijgt hij ook bijzondere soorten honing. 
Hij geeft cursussen in het telen van bijen, in de speciale koninginneteelt 
en het houden van bijen in het algemeen. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar 
hij heeft 24 cursisten midden in de stad Groningen. 
Er was veel te vertellen over bijen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat 
ze zorgen voor de bestuiving van de meeste groenten, fruit en 
landbouwgewassen. Zonder bijen zou er weinig meer groeien. Wat mooi 
meegenomen is, is dat er heerlijke honing wordt geproduceerd. Deze 
honing wordt deels verwerkt in allerlei producten. 
Wat we ook leerden deze middag was dat er verschillende soorten bijen 
zijn zoals de zachtaardige Carnicabij, de agressieve Afrikaanse honingbij, 
de Aziatische bij en nog vele andere soorten. Een bij vliegt tot plm. drie 
km van de kast. 
Een bijenvolk bestaat uit een koningin, darren – dit zijn mannelijke bijen-
en werksters en ieder heeft zijn/haar eigen taak. De darren hebben als 
taak het bevruchten van de koningin, zij worden later na hun gedane 
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arbeid door de werksters de kast uit gewerkt of gedood. Een koningin kan 
wel 2000 eitjes per dag leggen en  zij kan daarbij wel vijf jaar worden. 
De werksters, het woord zegt het al, leven maar een week of vijf, 
verzorgen de larven die uit de eitjes van de koningin komen en ze vliegen 
uit om nectar en stuifmeel te halen.  
Na deze uitgebreide uitleg en nog een kop 
koffie konden we mee naar een plekje op het 
terrein waar een paar bijenkasten stonden. 
Een plekje aan de rand van het bos met een 
mooi uitzicht over het land. Hier en daar 
bloeiden witte bollen daslook en het heel iele 
plantje hengel met lichtgele bloempjes. Je 
zag de bijen heen en weer vliegen, ze vlogen 
zo snel dat je ze met je ogen nauwelijks kon 
volgen. We stonden niet dicht genoeg bij de kasten om te zien of ze tijdig 
afremden, maar waarschijnlijk hadden ze daar mijn waarschuwing niet 
voor nodig. Hun vliegsnelheid maakte nog weer eens duidelijk dat je als 
werkster in een bijenvolk bepaald niet het gemakkelijkste beroep hebt. 
We besloten met een bezoek aan het (ook al) mini winkeltje. Dit stond 
echter wel helemaal vol met tientallen soorten honing, en producten 
waarin honing was verwerkt. 
Natuurlijk was het vergeleken met de gewone winkelhoning niet 
goedkoop, maar nu had je dan ook iets bijzonders.  
Het was intussen prachtig weer geworden en omdat toch niet iedereen 
tegelijk haar inkopen kon doen, werd er op en naast de bank even lekker 
in de zon gezeten. 
Ik volgde intussen twee kleine lichtblauwe vlindertjes die zich aan de 
bloeiende struiken tegoed deden. Zij brachten geen honing in de korf, 
maar nuttig zullen ze zeker geweest zijn. Icarus blauwtjes zouden het 
volgens mijn vlinderboek moeten zijn. Ik had ze nooit eerder gezien. 
En waar kwam ik mee thuis? Met een potje lamsoorhoning, een potje “eb 
en vloed honing” en een potje cranberry mosterd. 
Het was weer een heel geslaagd uitstapje! 

Gineke Loman   
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c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Herinnering opgave zomergroet CV MIK 
Volgende week zaterdag 14  mei worden de zaadjes voor onze jaarlijkse 
zomergroet rond gebracht. Hierbij dus een laatste kans om u hiervoor op 
te geven. We gaan dit jaar voor wie kweekt de zwaarste komkommer? 
Deze zal zaterdag 27 augustus bij u thuis gewogen worden. 
Opgave kan alsnog t/m maandag 9 mei a.s. bij: 
Pien Bonga: 06-30739788 
Anita Begeman: 381780 

Bestuur c.v. MIK 
 
 

  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Sport- en speldag c.v. MIK 
 
Zondag 29 mei a.s. houden wij voor jong en oud weer een sport- en 
speldag. Dit keer niet onder de noemer zeskamp, omdat we de regels iets 
hebben versoepeld en aangepast, maar het komt op hetzelfde neer. Het 
vindt dit jaar wel op een andere locatie plaats, omdat we niet op het 
grasveld bij het dorpshuis terecht kunnen. Daar ligt momenteel geen gras 
en daarom wijken wij uit naar het open veldje in het bos als je bij 
Schuilenburg aan de Achterweg nummer 20 het bos in zou gaan. Dit met 
toestemming van het Staatsbosbeheer! 
 
’s Morgens houden wij deze sport- en speldag voor de basisschooljeugd. 
Hier kan iedereen individueel aan mee doen. Wij hopen om 10.00 uur te 
kunnen starten en verwachten dat jullie dan allemaal een kwartier voor die 
tijd al aanwezig zullen zijn. 
 
’s Middags houden wij het voor de oudere jeugd en de volwassenen. 
Starten om 13.30 uur en hier ook een kwartier voor deze tijd graag 
aanwezig zijn. Er wordt verwacht dat jullie je aanmelden in groepjes van 4. 
Ben je met 5 of 6 personen in een groepje, ook geen probleem, maar voor 
ieder spel geldt 4 personen, dus zal er steeds iemand een spel moeten 
overslaan. Dus strik je familie, buren of vrienden en meld je aan met een 
team van 4 personen. 
Is diegene die mee wil doen geen lid van van cv mik, dan betaalt die 
persoon een kleine bijdrage van €2,00. 
 
Aanmelden graag voor 15 mei en dat kan bij: 
Jeroen Evenhuis: 381636 
Wendy Cremers: 531825 
 
Wij als bestuur hebben er ontzettend veel zin in en wij hopen jullie ook! 
Wij rekenen op jullie komst, want bij te weinig opgave (deelname) gaat 
deze dag niet door. 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
 
 
 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Tijdens de eerste mooie dagen van dit jaar vindt de Drentse 
Wandelvierdaagse plaats. Afgelopen donderdag, op Bevrijdingsdag en 
Hemelvaartsdag, deden alle routes ons dorp aan. Met behulp van vele 
vrijwilligers, geleverd door de plaatselijke verenigingen, voorzagen we de 
wandelaars van een natje en een droogje tegen de eenheidsprijs van € 1,- 
Vanaf vijf uur ’s ochtends waren de eerste vrijwilligers paraat in het 
dorpshuis voor de deelnemers aan de 80 kilometer lange Kennedymars. 
Tegen vijf uur was het terrein weer aan kant en waren de laatste 
wandelaars vertrokken. We danken alle vrijwilligers en verenigingen voor 
hun hulp en inzet. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de 
exploitatie van ons verenigingsgebouw.  
Inmiddels heeft u allen een bericht in de brievenbus gehad dat de oud-
ijzer-actie verplaatst is naar 4 juni aanstaande. We komen die dag vanaf 
09.00 uur ’s morgens huis-aan-huis langs om uw oude metalen op te 
halen. Hebt u oude metalen, maar bent u die dag niet thuis of wilt u eerder 
van uw metalen af? Neem in dat geval contact op met Jan Willem Eggens 
(06 13495406) en we regelen iets met u! 
Halverwege het seizoen worden doorgaans de donateursgelden geïnd. 
SVO meent dat ons verenigingsgebouw enkel kan blijven bestaan met 
behulp van vrijwilligers. Vrijwilligers die naast allerlei werkzaamheden 
vaak ook nog financieel bijdragen door middel van het donateurschap. 
Vrijwilligers die ons verenigingsgebouw een warm hart toedragen. 
Vrienden van het dorpshuis! SVO zal in de toekomst niet meer spreken 
van donateurs, maar van ‘vrienden’. Vrienden van het dorpshuis! Wilt u 
ook vriend worden van het dorpshuis? Dat kan voor € 15,- per jaar. Meld u 
in dat geval per mail bij onze penningmeester Corry Lukkien, via 
penningmeester.svo@gmail.com. Zij neemt dan contact met u op voor de 
verdere afhandeling. Alle vrienden kunnen een klein presentje van SVO 
tegemoet zien! 
In de komende weken zijn wij voornemens het sportveld onderhanden te 
nemen. Sinds het laatste dorpsfeest zijn er forse sporen ontstaan in het 
veld. We gaan een poging doen het veld weer enigszins vlak te maken en 
zaaien het opnieuw in. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet. 
 

Namens SVO, 
Robert Nijboer, secretaris  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand zijn er vele goede BINGO’s binnengekomen. 
Zoveel, dat deze maand alle prijzen konden worden uitgegeven. Een 
aantal inzenders hebben we moeten teleurstellen, omdat hun BINGO-
kaart pas volledig werd na het afkruisen van het laatste of voorlaatste 
getal in de laatste Snikke. Daarmee vielen ze net buiten de prijzen. De 
prijswinnaars volgen hieronder:  
 
1)  J. Reinink-Hadders NZ 19  € 50 
2)  N. Nieuwlaat  Eeserveen € 25 
3)  J. W. v/d Rhee ZZ 22b  € 20 
 Fam. Van Bergen NZ 14  € 20 
4) A. Vos   NZ 29a € 15 
 Minie Boels  ZZ 15  € 15 
5) A. Kuipers  NZ 18c € 12,50 
 K. Rossing  NZ 8  € 12,50 
 Arja Caspers  ZZ 16b  € 12,50 
 A. Nienhuis-Naber NZ 17  € 12,50 
6) Jos Radema  ZZ 13  € 10 
7) Gineke Loman BZ 12  € 7,50 
8) T. Vos   ZZ 21  € 5 
 N. Nieuwlaat  Eeserveen € 5 
 Fam. Pleiter  Vlagtwedde € 5 
 Exterkate  AW 30  € 5 
 Exterkate  AW 30  € 5  
 B. Begeman  NZ 28  € 5 
 A. Nienhuis-Naber NZ 17  € 5  
 Exterkate  AW 30  € 5 
 Aaltje Cremers ZZ 19  € 5  
 Arja Caspers  ZZ 16b  € 5  
 Röttink   NZ 7a  € 5 
 H. Evenhuis  NZ 7e  € 5  
 
Alle prijzen worden thuisbezorgd. 
Vanaf heden kunnen geen BINGO-kaarten meer worden ingeleverd. We 
feliciteren alle prijswinnaars en danken iedereen die een of meerdere 
BINGO-kaarten heeft gekocht voor hun deelname! 



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van dit seizoen is als volgt: 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 70 pnt    Nienke Eggens 20 pnt 
Thijs Ruiter 20 pnt    Anne Ruiter  20 pnt 

Marlijn Eggens 10 pnt 
      Lars Eggens  10 pnt 
      Pascal Eggens 10 pnt 
 

  



95 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 27 mei 1921 
Odoornerveen – Daar de heer N. J. Rijnsaardt, hoofdopzichter bij de 
kanaalmaatschappij, eervol ontslag heeft gevraagd, is in diens plaats 
benoemd de heer Joh. v/d Velde te Odoornerveen. 
 
 
 
 

90 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 4 mei 1921 
Odoornerveen – Nieuwe draaibrug. 
Door stembevoegde ingelanden van ’t waterschap “Odoorn” is behoudens 
goedkeuring van de H.H. Gedeputeerde Staten onzer provincie besloten 
tot de aanleg eener nieuwe ijzeren draaibrug over de hoofdwijk A, alhier. 
 
Odoornerveen – Het Landschap Drenthe 
Op de ontginning “Het Kibbelveen” zal in den aanstaande herfst, vanwege 
“’t Landschap Drenthe” reeds een tweetal boerderijtjes verrijzen. 
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