
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   N.B.v.P. – Vrouwen van Nu   – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   31 maart 2011    
 
Nu bijna dagelijks de zon schijnt, krijgen we er toch weer wat vertrouwen in 
dat het lente wordt. Daarom beginnen we deze aflevering met een klein 
voorjaarsgedicht van Ida Gerhard (1905 – 1997). 
 
De hazelaar 
 
Onverwacht mij tegen  
in 't nog winters jaar  
op de sprong der wegen  
bloeit de hazelaar.  
Tegen 't licht gehangen  
slingertjes van goud;  
aarzelend, bevangen  
raak ik aan het hout.  

 
Trillend dwaalt van boven  
't fijne wolken los;  
en met bloei bestoven  
in het naakte bos  
 
blijf ik in een beven  
teruggehouden staan,  
en ik raak nog even  
't donker stamhout aan.  

  
In de afgelopen maand vonden er twee betrekkelijke grote feesten plaats in 
ons dorp. Enerzijds vond op 11 februari het periodieke toneelfestijn onder 
auspiciën van cv MIK plaats, en anderzijds was daar de viering van het 75-
jarig jubileum van de N.B.v.P.,Vrouwen van Nu, afdeling Odoornerveen. 
Overigens, over jubilea gesproken: in de vorige Snikke stelden wij dat er 
slechts één vereniging in het dorp is die ouder is dan de afdeling 
Odoornerveen van de N.B.v.P., Vrouwen van Nu, namelijk de 
IJsvereniging. Wij opperden in onze rubriek dat de IJsvereniging mogelijk 
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geen feest zou hebben gevierd in verband met haar laatste jubileum. Dit, 
echter, bleek een verkeerde veronderstelling! De IJsvereniging wees ons 
erop dat er, in het kader van het 75-jarig bestaan, op 30 december 2004 
wel dégelijk een receptie was gegeven voor donateurs, verenigingen etc. in 
het dorpshuis.  
Voor een vereniging met een zo breed draagvlak binnen de bevolking van 
Odoornerveen (vrijwel alle huishoudens in het dorp zijn lid van de 
vereniging) leek het ons niet meer dan gepast onze misvatting in deze 
zelfde rubriek recht te zetten. Bij dezen! – Mede namens de 
opmerkzaamheid van de bestuurders van de IJsvereniging. 
Nog deze maand en wel op dinsdag 15 maart houdt de S.V.O. - Stichting 
Verenigingsgebouw Odoornerveen – haar jaarvergadering. Wil je ook wel 
eens weten hoe de zaken rond het reilen en zeilen van het 
verenigingsgebouw geregeld zijn, kom dan naar deze vergadering.  
Veel plezier met het lezen van deze Snikke. 
 
 



AGENDA 
 
  9 mrt – Klaverjassen 
10 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
11 mrt – Barcompetitie Odoornerveen 
15 mrt – Jaarvergadering St. Verenigingsgebouw Od'veen 
18 mrt – Pokeren 
19 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
23 mrt – Klaverjassen 
25 mrt – Optreden Live band RootZ 
29 mrt – N.B.v.P.-Vrouwen van Nu 
31 mrt – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  1 apr – Pokeren 
  6 apr – Klaverjassen 
13 apr – Klaverjassen 
15 apr – Pokeren 
16 apr – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
29 apr – Pokeren 

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

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Steijn Evenhuis 40 pnt.  Marinde van Dis 20 pnt. 
Milan Evenhuis 30 pnt.  Shirley Boegheim 20 pnt. 
Esmee Evenhuis 30 pnt.  Tristan Boegheim 20 pnt. 
Anne Ruiter  20 pnt.  Jeffrey Eggens 10 pnt. 
Sterre Radema 20 pnt. 
Noor Radema  20 pnt. 
Marlijn Eggens 10 pnt. 
Lars Eggens  10 pnt. 
 



 

VERKIEZINGEN ODOORNERVEEN 
 
Uitslag verkiezing van de leden van de provinciale staten van Drenthe d.d. 
2 maart 2011. Op het stembureau 5 Odoornerveen/ Eeserveen zijn 266 
geldige stemmen uitgebracht, een opkomst van ongeveer 56.5 %. 
 
De verdeling is als volgt: 
Partij van de Arbeid (PvdA)    50 stemmen 
Christen Democratisch Appél (CDA)   42 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 78 
Socialistische Partij (SP)    27 
Christen Unie (CU)     2 
GroenLinks (GL)     18 
Democraten 66 (D66)     19 
Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD)  3 
Partij Voor de Vrijheid (PVV)    25 
50plus       2 
 
Namens het stembureau, Koert Rossing, voorzitter. 
 



PLAATSELIJK BELANG 

 
Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
Voor de leden houdt Plaatselijk Belang haar jaarvergadering op 10 maart 
om 20.00 uur in dorpshuis De Miet. Dorien Zuidland zal na afloop van de 
vergadering iets vertellen over haar bedrijf Equibalans, het gevoel beleven 
één te zijn met uw paard. Wij hopen op uw komst . 

Bestuur Plaatselijk Belang 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Jaarvergadering c.v. MIK 
Donderdag 17 februari was de jaarvergadering van c.v. MIK. De 
vergadering werd goed bezocht door de leden. 
Tijdens deze vergadering trad Jeroen Evenhuis af als voorzitter en zijn 
functie is overgenomen door Wendy Cremers. Wij hebben Jeroen bedankt 
voor al de jaren van inzet als voorzitter en wensen Wendy heel veel succes 
en plezier met haar nieuwe taak als voorzitter! Adri van Bergen is gekozen 
als nieuw bestuurslid. Wij verwelkomen Adri in ons bestuur en wensen hem 
veel succes en plezier toe! 
Ook zijn tijdens de vergadering de activiteiten van het afgelopen jaar 
besproken en door de leden zijn er leuke ideeën aangedragen. Het bestuur 
zal deze ideeën bespreken en meenemen in de invulling van de 
activiteitenagenda van 2011. Na afloop werden er nog enkele rondes bingo 
gespeeld. Wij kijken terug op een geslaagde en goed bezochte 
jaarvergadering. 
 
 
Toneelavond c.v. MIK 
Vrijdag 11 februari j.l. was het dan zover. Na twee jaar afwezigheid stonden 
onze eigen dorpsgenoten weer op het toneel om een geweldige leuke 
komedie voor u op te voeren. 
Maandenlang hadden de toneelspelers geoefend om onder leiding van 
Eddie Zinnemers, de nieuwe regisseur, dit toneelstuk onder de knie te 
krijgen. Dat u als bewoner er ook weer zin in had, bleek wel uit de 
voorverkoop van de toneelkaarten. Alleen in de voorverkoop waren er al 
140 kaarten verkocht. Het was dan ook een gezellige volle zaal. 
Het toneelstuk dat werd opgevoerd heette: “Die oma toch”. Een hilarisch 
stuk, waarin veel werd gelachen. In de tweede pauze werden de lootjes 
weer aan de man gebracht en ook daar hebt u ons geweldig in gesponsord. 
Daarvoor onze hartelijke dank! Na afloop kon men genieten van de 
muzikale klanken van “Duo Fruitcake”. Al met al een super geslaagde 
avond! 
Het bestuur wil langs deze weg nogmaals alle toneelspelers, sponsors en 
vrijwilligers bedanken, die op welke manier dan ook hebben bijgedragen 
aan een succesvolle, geslaagde toneelavond! BEDANKT!!! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur c.v. MIK  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
BARCOMPETITIE ODOORNERVEEN 
Après-Ski Feest vrijdag 11 maart 2011. Zoals velen van jullie al weten 
strijdt de jeugd in Odoornerveen om de felbegeerde benoeming van ‘Beste 
Barteam 2010-2011’. De eerste twee barcompetities zijn reeds achter de 
rug en kunnen worden betiteld als zeer succesvol. De spanning stijgt en de 
grote vraag is wie het hoogste bezoekersaantal weet te realiseren. 
Op vrijdag 11 maart is er de 3e barcompetitie avond. Tijdens deze avond 
zal het terrein van dorpshuis 'De Miet' worden omgetoverd in een gezellige 
winterse sfeer. 
Uiteraard is iedereen is welkom! We beginnen om 21.00 uur en het 
feest zal doorgaan tot ongeveer 01.00 uur.  
De avond wordt aangekleed met vermakelijke spelletjes, waaronder ‘spijker 
slaan’ en ‘bierpulschuiven’. Ook maakt iedereen kans op de titel beste 
‘Heidi’ en beste ‘Anton’. Kom dus in je mooiste après-ski outfit of in je 
Tiroolse kleding! We zorgen voor een hapje en een drankje en natuurlijk 
zorgen we ook voor gezellige muziek. De DJ’s van CB licht en geluid  staan 
klaar om er een knallende avond van te maken. 
Neem je vrienden mee naar dorpshuis De Miet voor de 3e barcompetitie in 
winterse sferen! 

Team captain Rick. 
 
CAFÉ ODOORNERVEEN – LIVE BAND !! 
Vrijdag 25 maart wordt door onze sponsor Tapir een live band van formaat 
naar Odoornerveen gehaald: RootZ. 
RootZ wordt gevormd door muzikanten met een grote voorliefde voor 
“lekkere” gitaarmuziek. De muzikanten hebben de afgelopen jaren ervaring 
opgedaan in diverse bands met verschillende genres. 
In de formatie RootZ spelen ze zowel eigen nummers als covers in de stijl 
van CCR, John Fogerty, Bruce Springsteen, Black Crowes, Melissa 
Etheridge, etc. 
We zijn erg blij dat het onze sponsor is gelukt om juist deze band, met de 
voor Odoornerveen bekende leadzanger Harmen Boels, in het veen te 
krijgen! 
Kun je, net als wij, niet meer wachten en wil je al een eerste indruk van de 
band krijgen? Ga dan naar www.rootzmusic.com. 
We zien je graag op vrijdag 25 maart vanaf 21.00 uur in dorpshuis De Miet 
voor een spetterend live optreden van Rootz! 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 

 
Jaarvergadering Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
Op dinsdag 15 maart 2011 vindt de jaarvergadering van SVO plaats. De 
notulen van de vorige vergadering hebben reeds in De Snikke van april 
2010 gestaan en zullen voorafgaand aan de vergadering voor 
geïnteresseerden klaarliggen in het dorpshuis. 
 
De agenda ziet er globaal als volgt uit: 
• Jaarverslag 2010 
• Kascontrolecommissie 
• Financieel jaarverslag 2010 
• Vergaderonderwerpen 

o Prijsbeleid 
o Voorraadbeheer 
o Kern & Kader 
o SVO-Sport 

• Bestuurswissels 
• Rondvraag + WVTTK 
 
We hopen je te begroeten tijdens onze jaarvergadering! 
 

Alexander Evenhuis 
voorzitter SVO 

 



SVO-SPORT 
 
Mini Zaalvoetbaltoernooi 
Op vrijdagavond de 18e februari was er een 
zaalvoetbaltoernooitje in de gymzaal. Al een paar jaar 
proberen we op die mannier meer mensen enthousiast 
te maken voor het zaalvoetbal, maar het is natuurlijk 
ook gewoon leuk om een keer in een andere setting te 
voetballen. 
Dit jaar deden er vijf teams mee met elk drie a vier 
spelers. In korte wedstrijden van 3 tegen 3 werd de 
behendigheid en het uithoudingsvermogen van de deelnemers flink op de 
proef gesteld. Hoewel de krachten binnen de teams redelijk verdeeld waren 
wist het team van Rens Hoving, Nico Jonkers en Anne Hajes de meeste 
punten te behalen. Het was een gezellige avond waar bij lol en sportiviteit 
voorop stond. De ‘3e helft’ mocht natuurlijk niet ontbreken waardoor het 
nog lang druk was aan de bar. 
Heb je zin om een keer te kijken of het iets voor je is ? Deelname is vanaf 
een jaar of 16 mogelijk. Elke vrijdagavond, we starten dan om 19.30-19.40 
uur. Je bent van harte welkom ! 
 
 
Kom sporten ! 
Zowel Tae-Bo als Pilates kunnen nieuwe deelnemers gebruiken. 
Tae-Bo is een intensieve manier van bewegen op muziek waarbij aan 
uithoudingsvermogen en conditie wordt gewerkt. 
Pilates is geschikt voor iedereen (jong en oud) die op zijn eigen niveau op 
verantwoorde wijze wil werken aan een sterkere rug, plattere buik en 
strakke benen en billen. We trainen op het ontwikkelen van kracht, 
lenigheid en balans.  Pilates bestaat voornamelijk uit grondoefeningen en is 
daardoor bij uitstek geschikt voor mensen met 
gewrichtsklachten. Ook is deze vorm van trainen heel 
goed ter voorkoming van rugklachten.  
Kom kijken en doe een keer mee ! 
 
Natuurlijk vinden we het ook prachtig als je anderen 
weet te motiveren, dus ‘zegt het voort’.  
 
Pilates: iedere maandagavond vanaf 20.00 uur 
Tae-Bo: iedere woensdagavond  vanaf 20.00 uur 



 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Hier komt alweer het vijfde rijtje met BINGOgetallen, acht in totaal. 
 

 – 34 – 3 – 46 – 39 – 24 – 60 – 64 – 1 – 
 
We nemen aan dat u nog lang geen volle kaart heeft en dat er dus nog heel 
wat weg te strepen valt. 
Een volle kaart kunt u, aan de achterkant duidelijk  voorzien van uw naam 
en adres, inleveren bij Henk Nienhuis, Noordzijde 17. 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Gemeente Borger-Odoorn onderzoekt leefbaarheid dorpen 
De gemeente Borger-Odoorn wil graag weten hoe de inwoners denken 
over de leefbaarheid van hun woonomgeving. Daarom wordt in de 
komende maanden een groot onderzoek uitgevoerd in alle 25 dorpen van 
de gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door STAMM CMO, het 
centrum voor maatschappelijke ontwikkeling in Drenthe. 
Waarom dit leefbaarheidsonderzoek? 
In de toekomst zullen er minder inwoners zijn in de gemeente Borger-
Odoorn. Ook de samenstelling van de bevolking verandert: er komen naar 
verhouding minder jongeren en meer ouderen. Dit heeft gevolgen voor de 
voorzieningen. De gemeente wil weten wat er nodig is om de leefbaarheid 
in de dorpen in stand te houden. 
Onderzoek onder 7.000 bewoners! 
Met het onderzoek wil de gemeente zicht krijgen op wat bewoners 
belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp. Vragen die in het 
onderzoek aan de orde komen, zijn onder meer: hoe tevreden zijn inwoners 
over hun eigen kern als woonplaats? En waar is dat van afhankelijk? Gaat 
het om voorzieningen, of vooral om de sfeer in een dorp? Wat bepaalt of 
mensen willen blijven wonen in hun dorp of niet? Het onderzoek is 
anoniem. Begin maart ontvangen 7.000 bewoners een enquêteformulier 
thuis. Alle dorpen doen mee. In de kleinere dorpen ontvangen alle 
bewoners een formulier. In de grotere dorpen wordt een streekproef 
getrokken: daar zal niet iedereen een formulier ontvangen. 
Hoe worden de dorpen betrokken?  
Begin februari zijn alle organisaties van dorpsbelangen geïnformeerd over 
de achtergrond van het onderzoek. Ook tussentijds worden zij op de 
hoogte gehouden van de voortgang.  
We hopen dat zoveel mogelijk bewoners deelnemen aan het onderzoek 
omdat dan een zo goed mogelijk beeld ontstaat van wat voor bewoners 
belangrijk is. Borger-Odoorn is de eerste gemeente in Drenthe die op deze 
manier de leefbaarheid zoals de bewoners die ervaren in beeld brengt.  
Wat gebeurt er met de resultaten? 
De resultaten zijn voor de dorpen zelf interessant omdat ze aangeven wat 
voor de bewoners van belang is om het dorp leefbaar te houden. 
De onderzoeksresultaten stellen de gemeente in staat om goede 
beleidskeuzes te maken voor de lange termijn op het gebied van onder 
meer wonen, accommodaties en wmo-zaken. Het onderzoek zal ook 



worden gebruikt bij het opstellen van een Lokaal Actieplan 
Bevolkingsdaling. 
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 
Februari 2011  Informatiebijeenkomst voor alle organisaties van 

dorpsbelangen 
Begin maart  Bewoners die zijn geselecteerd voor het onderzoek 

ontvangen een enquêteformulier in de bus 
Half april  Uiterste datum voor het inleveren van de 

enquêteformulieren 
Najaar 2011   Alle onderzoeksresultaten worden gepresenteerd 
 
Meer informatie: Roosje van Leer, projectleider STAMM CMO  
rleer@stamm.nl, Telefoon: 0592 394400 

Plaatselijk Belang Odoornerveen 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
19 februari feest 
18 Februari 1936 is de oprichtingsdatum. 75 jaar Vrouwen van Nu 
Odoornerveen. Wat een mijlpaal. Dat wilden we feestelijk vieren. Met 
receptie en feestavond voor de leden en aanhang. 
De receptie was gezellig druk. Bijna alle leden waren er. Onze 
burgemeester Marco Out was er, 2 leden van het bestuur van de afdeling 
Odoorn, 2 dames van het Provinciaal bestuur en alle verenigingen uit 
Odoornerveen waren van de partij. Henny Dommisse bij de receptie en 
Hans van der Klis als fotograaf. Ook een fotograaf van Week In Week Uit 
was er. 
Er waren 2 jubilerende dames. Wisten van niks, maar werden mooi 
gehuldigd door Henny Mensink van het Provinciaal bestuur. En Minie Boels 
40 jaar lid met Marchien Eggens 50 jaar lid kwamen mooi in de krant. 
Gineke Loman had een prachtig boek samengesteld over 75 jaar. 32 stuks 
werden aan de leden uitgedeeld, want zoveel leden telt onze afdeling. Ook 
had Gineke alle leden 1 bladzijde gegeven en gevraagd deze leuk in te 
vullen, wat ook weer een mooi boek opleverde. 
Met alle toespraken was dit een heel gezellig gebeuren. Om lang op terug 
te kijken. 
 
’s Avonds 
Bijna alle leden aanwezig met aanhang. Tiny Themme was erg ziek en met 
een kaart hebben we haar beterschap gewenst. Ook Mieke Garveling werd 
ziek op het laatste moment. Op het biljart stonden alle prijzen voor de 
verloting. Dat zag er best uit. Trijntje van der Scheer en Gerrie van Veen. 
verzorgden deze avond. “Iedereen in positie?” vroeg Trijntje en het feest 
begon. Luisterliedjes, meezingers en wat mooie verhalen er tussendoor. 
Iedereen genoot. Rond 12 uur ging het dak er af, zoals dat tegenwoordig 
heet. Polonaise als toetje. Wat een feest. 
Met ons allen kijken we terug op een gezellig feest en nu op naar de 100 
jaar. 
 
Onze volgende bijeenkomst in “De Miet” is 29 maart. Deze avond gaat over 
“Hersenletsel en de gevolgen” 

Hennie de Jong 
 


