
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  30 mei 2018     
 
Ook deze Snikke is, net als in april, weer wat later bezorgd dan de bedoeling 
was. Dat ligt niet aan de hoeveelheid kopij die er moet worden verwerkt; van 
te voren weten we vaak niet hoe dik de Snikke zal worden, maar het is altijd 
fijn als er genoeg kopij wordt aangeleverd. 
Intussen heeft ook het Snikke-overleg weer plaats gevonden waarbij alle 
inwoners aanwezig konden zijn om mee te praten en te denken en om ideeën 
voor de inhoud aan te dragen. Jammer dat hier maar zo weinig gebruik van 
wordt gemaakt, al zijn we natuurlijk blij met de mensen die wèl komen. 
Iedereen heeft tegenwoordig buiten zijn of haar werk nog zoveel bezigheden 
thuis of verplichtingen elders dat het bezoeken van de vergaderingen van de 
plaatselijke verenigingen er meestal bij in schiet. Toch zijn het deze 
verenigingen die ons als dorp en inwoners voor een groot deel samen binden! 
Intussen hebben we al een klein maar heftig zomerweekje achter de rug, 
waar veel mensen van hebben genoten. Zon en warmte was wat we nodig 
hadden en dat kregen we! Halverwege deze week wordt het wel weer een 
stuk kouder en zal er ook regen komen. Ik weet niet of boeren daar al op 
zitten te wachten. Vanuit mijn raam zag ik nog steeds plassen water 
glinsteren op het land, waar een paar ganzen dagelijks nog een paar slokjes 
van nemen. Nu ronkt er een trekker die het perceel los trekt. De twee ganzen 
zijn van schrik het kanaal overgevlogen en verdwenen onder de coniferen van 
de buurman. 
De grote bossen magnolia’s en de Japanse kers maakten dat het er de 
afgelopen dagen feestelijk uitzag. Maar helaas duurde dat niet zo lang, langs 
de straat liggen hier en daar hoopjes afgewaaide bloesemblaadjes. Nu is het 
de beurt aan de appelbomen, maar misschien zijn die ook al weer uitgebloeid 
wanneer u deze Snikke onder ogen krijgt. 
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De Vrouwen van Nu hebben hun jaarlijks dagreisje weer gehad. Nu het 
ledental in de loop der jaren wat is afgenomen, gaat het vervoer van reisjes 
en excursies met eigen auto’s. 
Gingen we vroeger nog wel eens naar het westen van het land, nu zijn de 
reisdoelen niet meer zo ver van Odoornerveen en zijn ook de reiskosten niet 
meer zo hoog, bovendien is er dichterbij ook nog genoeg te zien en te 
beleven.  
Een groeizame meimaand gewenst!  
   



AGENDA 
 
  8 mei – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
15 mei – Proeflokaal Bregje (Vrouwen van Nu) 
19 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
  6 juni – Excursie beeldentuin Zwakanaga Exloo (Vrouwen van Nu) 
10 juni – Sport- en speldag voor jong en oud (c.v. MIK) 
23 juni – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
  8 juli  – Klootschieten (c.v. MIK) 
  5 sep – Excursie biologisch fruitbedrijf Goense (Vrouwen van Nu) 
  9 sep – Fietstocht op locatie (c.v. MIK) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Excursie naar Staphorst 
 
Dinsdag 17 april maakten we met 21 vrouwen van de V.v.N. een excursie 
naar Staphorst met zijn oude boerderijen met hun opvallende felgroene 
deuren en luiken, de blauwe, vaak met wit versierde rekken voor de 
melkbussen, de blauwe randen aan de onderkant van de boerderijen en de 
mooie bovenlichten van de voordeuren versierd met gietijzeren ornamenten 
die vaak een levensboom voorstellen. 
Het was een uurtje rijden vanaf “De Miet”. Bij aankomst in “Museum 
Staphorst” stond de koffie met een speciale Staphorster traktatie al klaar. We 
werden bediend door een paar dames in Staphorster dracht, wat het voor ons 
Drenten, die geen klederdracht meer dragen, toch wel bijzonder maakte.  
Deze dag was de dag van de jaarlijkse grote markt. We hadden ons er heel 
wat van voorgesteld, maar er was helaas niets speciaals te zien of te koop 
wat met Staphorst had te maken. Het was niet anders dan de Schoonoordse 
markt, maar dan tien keer zo groot. Dat was een beetje teleurstellend.  
Zus Fennie en ik zijn er allebei toch € 10,- kwijtgeraakt, Fennie aan een zak 
met bloembollen en ik aan een horloge. Ik heb al heel lang geen horloge 
meer en weet dus vaak niet hoe laat het is. Mijn laatste horloge kocht ik bij 
een echte juwelier die een aanbieding had  van horloges die ook maar € 10.-- 
per stuk kostten. Hij heeft het nog geen jaar volgehouden; maar misschien 
had ik ook niet meer mogen verwachten. Aan de batterij zal het deze keer niet 
liggen, want ik kreeg zelfs een reserve batterij mee. Een koopje dus ! 
 
De lunch hadden we in de museumboerderij en bestond uit kadetjes en 
krentenbollen met koffie, thee, melk of karnemelk. Dat deed me denken aan 
de schoolreisjes uit onze jeugd; dan kreeg je meestal ook kadetjes voor 
tussen de middag mee. Was het toeval dat iemand een paar dagen later in 
een column in de krant schreef over zijn “schoolreiskadetjes”?   
Schrijver  van deze jeugdherinnering had de kadetjes echter al op voor de 
bus goed en wel op weg was. 
’s Middags kregen we een rondleiding door het museum. Dat was aardig 
vernieuwd sinds ik er voor de laatste keer was en dat is meer dan 20 jaar 
geleden. Een van de medewerksters leidde ons rond en vertelde over de 
inrichting van de vroegere boerderij. De kamer met zijn rode stoelen en de 
ronde rood met groene tafel, de wanden volledig betegeld met Makkumer 
tegels en hier en daar een tableau met daarop een voorstelling, de gietijzeren 
kachel en het porseleinkastje boven de deur met daarin de tientallen kopjes 
die de bewoners bij hun huwelijk hadden gekregen. Dit was vooral een 
sierkastje; de kopjes werden zelden of nooit gebruikt. Verder stond er een 
kabinet, dat voor ons niet werd geopend, maar waarin het linnengoed en zelfs 
rollen linnen lagen opgestapeld.  



Natuurlijk stond er een kinderwagen en een wiegje met een touwtje naar de 
bedstee waarmee het wiegje in beweging kon worden gebracht wanneer de 
baby huilde. 
Bij het trouwen bracht de man een grote kist mee waarin zijn spullen zaten. 
Heel bijzonder waren de glimmende kerstballen die aan een lamp hingen; die 
ballen hangen er het hele jaar, niet omdat ze iets met kerst hebben te maken, 
maar Staphorsters houden van glanzende en glimmende versiering. 
In het achterhuis stonden kleine en grote vitrines, met voorwerpen die bij de 
klederdracht werden gebruikt, en ook grote aangeklede poppen, mannen- en 
vrouwendracht waren beide te zien. 
Er is nog veel meer te zien en te vertellen. Wie nieuwsgierig is en nog nooit in 
Staphorst is geweest, kan hier wel een dag zoek brengen. 
Wij reden na een laatste kop thee weer naar huis. De reiscommissie had ons 
weer een geslaagde dag bezorgd! 

Gineke Loman 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Verenigingsavond 
 
Op 10 april hadden wij weer een verenigingsavond. Deze avond zouden we 
lekkere gezonde hapjes gaan maken. Helaas was er met het bespreken van 
de avond het één en ander misgegaan. We hebben daarom maar een 
gezellige kletsavond gehouden. De dames van de reiscommissie hadden in 
ieder geval veel te melden over het nieuwe programma, te weten de 17e april. 
We zijn gezamenlijk naar Staphorst geweest, waar de jaarmarkt werd 
gehouden. Allereerst een kopje koffie met wat lekkers in het Museum. Daarna 
kon iedereen de jaarmarkt afstruinen en om half 1 werden we voor de lunch 
verwacht. Daarna nog een mooie rondleiding door het museum. Voor de 6e 
juni staat een bezoek aan de beeldentuin Zwakanaga in Exloo op het 
programma en na de vakantieperiode gaan we op 5 september naar 
fruitbedrijf Goense in Marwijksoord. Na afloop van de avond hebben een paar 
leden ons nog geholpen om de Snikke in elkaar te zetten, zodat we dat de 
volgende ochtend niet hoefden te doen. 
 
De laatste avond van het seizoen is op 15 mei 2018. Deze avond gaan 
met bijna alle leden uit eten bij proeflokaal Bregje in Emmen. We 
vertrekken om 5 uur vanaf de Miet. 

Marijke Uitbeijerse 

   



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Meldden wij in de vorige Snikke een drukke maand achter de rug te hebben, 
april bracht de nodige bestuurlijke rust. Het bestuur van SVO kwam eenmaal 
bij elkaar om de lopende gang van zaken door te spreken. In die 
bestuursvergadering van 1 mei jl. benoemde SVO Marian Middelhuis tot 
nieuw bestuurslid. Marian neemt de vrijgevallen plek van Mike Zuidland in, die 
in de jaarvergadering in april jl. afscheid nam van het SVO-bestuur.   
Over de inhoud van de vergadering nog de volgende items: 
 
Oud-ijzer-actie 
Op zaterdag 26 mei komt SVO huis-aan-huis langs voor de inzameling van 
oude metalen. Door uw oude metalen aan ons mee te geven helpt u mee met 
de instandhouding van ons verenigingsgebouw. Hebt u oude metalen? Zet ze 
dan op 26 mei voor 09.00 uur ’s morgens aan de weg! Wij danken u op 
voorhand voor uw bijdrage! 
 
 Kampioenschappen tijdrijden door Odoornerveen 
Op donderdag 24 mei vinden in Odoornerveen de kampioenschappen 
tijdrijden junioren plaats van 17.00 tot 20.30 uur. De organisatie heeft 
gevraagd het dorpshuis daarvoor ter beschikking te stellen. SVO heeft hierin 
toegestemd. Naar verwachting gaat het om  ca. 100 deelnemers en een 
veelvoud aan aanhangers. De bezoekers kunnen parkeren op het 
sportterrein. SVO verwacht dat hierover nog nader gecommuniceerd wordt 
door of namens de organisatie van het festijn.  
 
Drentse Wandelvierdaagse 
Op 9 mei aanstaande doet ’s avonds, omstreeks 22.00 uur, de eerste route, 
de Kennedymars, Odoornerveen aan. In de vroege ochtend van 10 mei komt 
dezelfde route opnieuw langs, waarna in de loop van de 10e mei alle andere 
routes volgen. SVO organiseert de stempelpost en de consumptieverkoop 
met behulp van vrijwilligers van verschillende plaatselijke verenigingen. Kom 
gerust een kijkje nemen bij het verenigingsgebouw op 10 mei! 
 
Werving vrijwilligers 
Tot onze spijt hebben we moeten constateren dat de teller van de 
wervingsactie om vrijwilligers aan te trekken op 6 is blijven staan. Helaas! 
SVO zoekt in ieder geval nog 9 extra vrijwilligers voor allerhande activiteiten 
in en om het verenigingsgebouw. Zonder voldoende vrijwilligers komen de 
activiteiten van het verenigingsgebouw in gevaar. Dat is wat we niet willen! 
Wilt u zich verdienstelijk maken? Lees dan verder! 
• Wie zoeken we? 
Iedereen vanaf een jaar of 16 die bereid en in staat is af en toe een klus te 
verrichten voor het verenigingsgebouw. Dat kan in de vorm van meewerken 



aan de tweejaarlijkse klussendagen, dat kan door BINGO-kaarten voor De 
Snikke te verkopen, dat kan door De Snikke in elkaar te zetten en rond te 
brengen, dat kan door het twee- tot driemaal per jaar ophalen van oud papier, 
dat kan door een bardienst te draaien tijdens een plaatselijke activiteit, enz.  
Wilt u helpen? Hebt u belangstelling? Neem contact op met voorzitter 
Alexander Evenhuis op telefoonnummer 06 20971533.            R. Nijboer 

Secretaris SVO 

  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen twee maanden naderde de BINGO zijn ontknoping. Meldden 
wij in de vorige Snikke al prijswinnaars, in de afgelopen maand kwamen daar 
nog een aantal prijswinnaars bij. Een inzender stuurde helaas een foute 
BINGO in, waarna het totaal aan inzendingen de afgelopen maand eindigde 
op 5. Hieronder volgen alle prijswinnaars. Van redactiezijde feliciteren we 
iedereen met de gewonnen prijzen!    
 
1 -  Ciska Zandbergen – NZ 17-A  € 40,-- 
2 -  Ciska Zandbergen – NZ 17-A  € 25,-- 
3 -  Van Keulen – NZ 18-C   € 20,-- 
 M. Bouman – AW 23   € 20,-- 
 E.J. Garvelink – ZZ 24   € 20,-- 
 Aaltje Cremers – ZZ 19  € 20,-- 
 Van Heijningen – NZ 7-J  € 20,-- 
 Fam. Begeman – NZ 28  € 20,-- 
 Annemarie Koning – NZ 32  € 20,-- 
4 - Fam. Begeman – NZ 28  € 10,-- 
 Diana Mohlman – BZ 9  € 10,-- 
5 - Albertje Nienhuis-Naber – NZ 17 €   5,-- 
 Fam. M. Eggens – NZ 7-B  €   5,-- 
 Anouk en Meike Boels – ZZ 14 €   5,-- 
 Antoine Holtinrichs – NZ 7  €   5,-- 
 H. Cremers – ZZ 20   €   5,-- 
 
Alle winnaars krijgen hun prijs in de maand mei thuisbezorgd.  

  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstanden na de achtste kleurplaat zijn als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar:    7 t/m 12 jaar: 
Jesper Röttink  80 pnt  Demi Eggens  60 pnt 
Sophie Bos  70 pnt  Marlijn Eggens  40 pnt 
Elisa Oving  70 pnt  Nienke Eggens 20 pnt 
Noa Eggens  50 pnt  Maya de Waard 20 pnt 
Lynn de Waard 20 pnt 
Joost Bos  10 pnt 
 

  



120 JAAR GELEDEN 
De Veldpost – 8e Jaargang – “Gemengde Berichten” – mei 1898 
Drankzuchtigen 
Velerlei middelen worden in de laatste tijden aangeprezen om drankzucht te 
bestrijden. Dat daarbij ook kwakzalversmiddelen te vinden zijn is niet te 
verwonderen. Eén middel is er evenwel dat, zooal geen genezing, dan toch 
vermindering van drankgebruik aanbrengt. Het is opgemerkt, dat dronkaards 
zeer weinig appelen eten, en menig geneesheer tracht, door het gebruik van 
appelen voor te schrijven den drankzuchtige te genezen. Als middagspijs 
wordt opgegeven zooveel appelen te eten als mogelijk is. Maar ook in de 
tusschenuren, tusschen het middagmaal en het avondeten moeten appelen 
gegeten worden. De begeerte naar sterken drank vermindert al spoedig en 
houdt eindelijk geheel op. Het middel is in elk geval toe te passen, niet zoo 
heel kostbaar, althans niet duurder  dan andere aangeprezen middelen en 
langs natuurlijken weg ontstaat genezing zonder hulp van vergiften enz., die 
vaak in de geneesmiddelen voorkomen. 

  



BIBLIOTHEEKNIEUWS 
 
Maandag 14 mei Dreumesuurtje 
Van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun ouders of 
oppas weer van harte welkom op het dreumesuurtje in de bibliotheek.  
Er wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen. De toegang is gratis. 
 

Kleurenprinter voor publiek gebruik 
Sinds een paar weken beschikt de Bibliotheek over een kopieerapparaat / 
scanner waarmee ook in kleur kan worden geprint. Een zwart/wit kopie A4 
formaat kost € 0.05 en een kleurenkopie A4 formaat kost € 0.50. 
 

Sluitingsdagen i.v.m. feestdagen 
Donderdag 10 mei Hemelvaart en vrijdag 11 mei. 
 

Zet je talenten in en word vrijwilliger in de Bibliotheek Odoorn  
* Vind je het leuk om gastheer/gastvrouw te zijn in de Bibliotheek? 
* Ben je digitaal vaardig en help je graag anderen? 
* Houd je ervan om activiteiten te organiseren?  
Wij zoeken iemand die graag de klanten helpt. Werken met ons 
computersysteem hoort daarbij.  
Je gaat vragen van klanten beantwoorden, ook de vragen die te maken 
hebben met de digitale producten van de bibliotheek.  
Je draait samen met een andere vrijwilliger zelfstandig de uitlening.  
Hiervoor ben je minimaal 1x per week de vrijdagmiddag inzetbaar. 
Wat bieden wij? 
Zinvol werk in een prettige omgeving en een gratis bibliotheekabonnement.   
Meer informatie: 088-0128235 of info@bibliotheekodoorn.nl of in de 
Bibliotheek. 
 

Vacature Voorleesvrijwilliger Bibliotheek Borger-Odoorn 
Hou je van werken met kinderen en lijkt het je leuk om ons te helpen met de 
voorleesactiviteiten in de bibliotheek? Dan zoeken wij jou!  
Boekjes ontdekken en voorlezen is ontzettend belangrijk voor jonge kinderen. 
Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling en verhoogt de concentratie. 
Allemaal zaken waar kinderen hun leven lang profijt van hebben.  
Als voorleesvrijwilliger lees je voor aan kinderen in de bibliotheek en ga je 
knutselen met dreumesen en peuters. 
Enthousiast? 
Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je reactie naar Carin Bijl 
(c.bijl@biblionetdrenthe.nl) Er wordt zo snel mogelijk contact met je 
opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook, Carin is te bereiken op 06-19694505. 
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5 www.bibliotheekodoorn.nl  
www.facebook.com/bibliotheekodoorn   



PAASBERGENBUS 
 
Vermoedelijk heeft U de Paasbergenbus wel eens zien rijden, voorzien van  
logo’s van ondernemers uit – de buurt van – Odoorn, die de Stichting een 
warm hart toedragen en de bus sponsoren middels een logo. 
De bus is er niet alleen voor bewoners van de Paasbergen maar ook voor 
mensen die op grond van hun handicap of hoge leeftijd gebruik willen maken 
van deze bus. Deze mensen kunnen de bus gebruiken voor bijv.  - 
recreatieve uitstapjes - speciale familie bezoekjes - halen en brengen naar en 
van Uw vakantiebestemming  -  bezoek aan kerk / begraafplaats / 
crematorium  -  rondrit in de oude woonomgeving  -  winkelbezoek. 
 

Er zijn wel enige voorwaarden verbonden aan het gebruik van de bus: 
Het verhuur is inclusief chauffeur /vrijwilliger - kilometervergoeding geldt vanaf 
de standplaats ( Odoorn) en bedraagt  € 0,45 / km - minimale afstand 
bedraagt 10 km - er dient altijd begeleiding mee te gaan met Uw uitstapje en 
daar moet U zelf voor zorgen - als U een dagtocht onderneemt draagt U zorg 
voor maaltijd, koffie en eventueel entree voor de chauffeur. 
De bus is niet bedoeld voor ziekenhuis- en/of specialisten bezoek. De bus is 
ook niet inzetbaar voor vervoer van een scootmobiel (wel dus een wandel-
rolstoel). 
 

Mocht U willen bespreken: via receptie Paasbergen, 0591-228980 
(werkdagen / kantooruren). 
Het is mogelijk om Vriend te worden van de Paasbergenbus, waarbij U de 
bus financieel ondersteund. Dat kan door ondersteuning met een eenmalig 
bedrag, maar U kunt uiteraard ook jaarlijks doneren/ondersteunen/sponsoren. 
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL31RABO 01070.31.043. 
Aanmelden kan via: Stichting vrienden van de Paasbergenbus, Paasbergen 1 
7873 BE Odoorn of middels een mail naar paasbergenbus@gmail.com. 
Informatie vindt U op de website: 
https://www.vriendenpaasbergenbus.wordpress.com. 
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