
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   N.B.v.P. - Vrouwen van Nu   – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   5 april 2012     
 
Het is al weer maart! 
Drie weken geleden veegden de Friezen zich nog de blaren in hun 
handen om de baan voor de Elfstedentocht sneeuwvrij te maken. 
Nu hoor je de vogels 's morgens vroeg al weer zingen! 
Ondanks de goeie wil en het vele werk van de vrijwilligers is de 
Elfstedentocht niet doorgegaan. De natuur besliste anders. 
Gelukkig had de ijsvereniging van Odoornerveen juist op tijd een mooi 
alternatief voor de plaatselijke schaatsliefhebbers.  
Zaterdag voor de dooi inviel werd er een schaatstoertocht georganiseerd. 
Veel deelnemers van jong tot oud trokken hun baantjes van voor naar 
achter en weer terug van Boermabrug over het Oranjekanaal tot het eind 
van de Borgerzijtak, om maar zoveel mogelijk kilometers op hun medaille 
te krijgen. 
Het bestuur van de ijsvereniging had vele uren besteed aan het 
optimaliseren van een mooie baan. Nee, dit werd niet meer met een 
bezem in de hand gedaan en er lag ook geen pet meer op het ijs om een 
muntstuk voor de baanveger in te gooien. Tegenwoordig zitten de 
baanvegers op een veegmachine wat een stuk sneller gaat (en misschien 
ook beter), maar waarbij je wel koud kunt worden. 
De deelnemers aan de driedorpentocht die tegelijkertijd vanuit 
Schoonoord was georganiseerd, konden ook van de mooie baan 
profiteren. Het was dus een gezellige drukte op het kanaal. 
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Toch is het anders dan vroeger. Toen zag je nog oudere mannen zwieren 
over het kanaal, van de ene kant naar de andere kant. Prachtig om te 
zien, vond ik. En welk kind zie je nu nog achter een stoel krabbelen?  
Ik heb het idee dat ze kunnen schaatsen zo gauw ze voor het eerst op het 
ijs staan. Mooi om te zien hoe die kleintjes hun best deden om net zo te 
schaatsen als hun papa of mama. Heel voorzichtig soms de handen op de 
rug deden, maar dat viel nog niet mee. 
Ja, en "kruus-kras scheuvelen" wordt ook niet meer gedaan, net zo min 
als in een lange rij waarbij je elkaar bij het middel vasthoudt, of samen aan 
een stok.  
Het gaat er natuurlijk maar om met hoeveel plezier je schaatst en dat is, 
geloof ik, nog niet veranderd. Op naar het voorjaar en geniet van alles wat 
er weer gaat groeien en bloeien.  
 



AGENDA 
 
  7 mrt – Klaverjassen 
13 mrt – Plattelandsvrouwen 
17 mrt – Schoonmaakdag Plaatselijk Belang 
17 mrt – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
21 mrt – Klaverjassen 
22 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
30 mrt – Pokeren 
  4 apr – Klaverjassen 
  5 apr – Laatste dag inleveren copy De Snikke 
  8 apr – Eerste Paasdag 
  9 apr – Tweede Paasdag 
13 apr – Pokeren 
17 apr – Plattelandsvrouwen 
18 apr – Klaverjassen 
21 apr – Oud papier (c.v. MIK) 
27 apr – Pokeren 

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

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Anne Ruiter  40 pnt  Shirley Boegheim 40 pnt 
Anna Kroezinga 20  Tristan Boegheim 40 
Milan Evenhuis 20  Sanne Boels  30 
Marloes Boels  20  Lars Eggens  10 
Esmee Evenhuis 20  Jeffrey Eggens 10 
Marlijn Eggens 20 
Sterre Radema 10 
Noor Radema  10 
 



VIJFENZEVENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentse en Asser Courant – 6 februari 1937 
 
Odoornerveen - 4 februari – IJSWEDSTRIJD VOOR DE SCHOOLJEUGD 
Door de hier bestaande ijsvereeniging was Maandagmiddag een 
hardrijderij uitgeschreven, waaraan kinderen van leden konden 
deelnemen. Ondanks het feit dat de ingevallen dooi als spelbreker was 
komen optreden, heeft toch het bestuur deze hardrijderij doorgang doen 
vinden, alhoewel de aangifte bij de meisjesgroepen zeer gering was. 
Zowel voor de jongens als voor de meisjes werd in drie groepen gereden, 
waarvan de uitslagen waren als volgt: 
Als 1e groep reden de meisjes van 9 en 10 jaar, waaraan door drie 
rijdsters werd deelgenomen en waarvoor twee prijzen waren uitgeloofd. 
De 1e werd behaald door Hennie Cremers en de 2e door Annie Marissen. 
Voor de 2e groep, meisjes van 11 en 12 jaar waren slechts twee 
deelneemsters waarvoor een prijs beschikbaar kwam, welke werd 
gewonnen door Jantje Marissen. 
In de 3e groep meisjes waren vier deelneemsters met twee beschikbare 
prijzen. Hiervan werd 1e Siena Loman en 2e Henderika Kuipers. 
In de afdeling jongens waren er in de leeftijd van 9 en 10 jaar acht 
deelnemers, waarvoor vier prijzen. De 1e werd gewonnen door Alle 
Oosting, 2e door Riekus Seggers, 3e door Harm A. Ties en de 4e door 
Koert Zikken. 
Jongens 11 en 12 jaar; zes deelnemers met drie prijzen. Den 1sten prijs 
verkreeg Jan Cremers, den 2den Gienus Steenhuis en den 3den Evert 
Steenhuis. 
Groep jongens 13 en 14 jaar: acht deelnemers waarvan de vier 
beschikbare prijzen respectievelijk werden behaald door Harm Hegen, 
Albert Oosting, Reinder de Lange en Albert Hovinga. 
De toegekende prijzen bestonden uit kunstvoorwerpen. Nadat aan alle 
deelnemers nog een fijne chocoladereep werd uitgedeeld, togen allen 
weer huiswaarts. 
 
Odoornerveen – 20 Februari 1937 – Kookcursus 
Boerinnenbond  
Op initiatief van de plaatselijke afdeeling van den 
Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen 
werd hier  Donderdagmiddag in 't café van wed. J. 
Naber een kookcursus begonnen welke uitgaat van 
de propagandakern "Drenthe". Aan de cursus 



waaraan door 23 cursisten wordt deelgenomen fungeert Mej. Oosterwijk 
van Nieuw Buinen als lerares. 
 
Odoornerveen – 10 Maart 1937 – Door een koe gewond. 
Toen Maandagmorgen landbouwer  H.M. bezig was de koeien te melken 
schrok een der dieren en begon te slaan, waardoor M. tweemaal in den 
rug werd getroffen. M. die tengevolge hiervan niet bij machte was om op 
te staan, werd door een nabijwonend buurman onder het dier vandaan 
gehaald en te bed gebracht. Dr. Pijbes van Schoonoord wiens hulp 
onmiddellijk werd ingeroepen constateerde ernstige inwendige 
kneuzingen. 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
JAARVERGADERING c.v. MIK 
Donderdag 16 februari was de jaarvergadering van c.v. MIK. De 
vergadering werd bezocht door 12 leden. 
Tijdens deze vergadering trad Johan Oosting af als bestuurslid en zijn 
functie is voor 2 jaar overgenomen door Jeroen Evenhuis. Wij hebben 
Johan bedankt voor de 2 jaren van inzet als bestuurslid en wij 
verwelkomen Jeroen in ons bestuur. Jeroen was deze avond niet 
aanwezig i.v.m. vakantie. Anita Begeman was aftredend, maar 
herkiesbaar en is ook door de leden weer gekozen voor de functie van 
penningmeester.  
Ook zijn tijdens de vergadering de activiteiten van afgelopen jaar 
besproken en door de leden zijn er ideeën aangedragen voor komend 
jaar. Het bestuur zal deze ideeën bespreken en meenemen in de invulling 
van de activiteitenagenda van 2012. 
Na afloop werden er nog enkele gezellige rondes bingo gespeeld! Wij 
kijken terug op een geslaagde en goed bezochte jaarvergadering. Jullie 
ontvangen binnenkort een jaaroverzicht van de activiteiten van c.v.MIK. 
 

Met vriendelijke groet, 
c.v. MIK 

 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Met ingang van heden treedt er een wijziging op met betrekking tot 
reserveringen/planningen van en in het dorpshuis. Alexander Evenhuis  
neemt tot nader order deze taak op zich. U kunt zich omtrent deze zaken 
met ingang van 3 maart per telefoon (06-20971533, b.g.g. 0591-382097) 
of per email (demiet.svo@gmail.com) tot hem wenden. 
 



ZONNEBLOEM 
 
Nieuws voor de gasten van de Zonnebloem. Programma: 

# Dinsdag 27 maart middagje naar Intratuin in Emmen 
o Kosten: 8 euro (vervoer, 2x koffie/thee + cake.) 
o (voor 15 maart doorgeven bij ondergetekende.) 

# Maandag 7 mei een-daagse boottocht Meppel - Blokzijl. 
# Vrijdag 20 juli middagtochtje naar Appelscha het Kookmuseum. 
# Vrijdag 14 september naar Leggelo; likeuren en advocaat proeven. 

 
Voor meer informatie en/of opgeven: Mieke Garvelink, tel.nr. 387307 
 



SVO-SPORT 
 
ZAALVOETBALTOERNOOI 
Vrijdagavond 17 februari is er gevoetbald tot ze er 
bij neervielen… Vier teams van elk 4 spelers 
bepaalden in onderlinge wedstrijden wie er met 
de prijzen (en eer) naar huis mocht. Het was een 
gezellige avond die we gelukkig zonder 
kleerscheuren zijn doorgekomen, ondanks de af 
en toe ongemeen felle strijd om de bal. Menig 
deelnemer die het spelletje in de gymaal nog niet 
eerder van dichtbij had meegemaakt verbaasde 
zich over het feit dat je je in zo’n korte tijd toch 
helemaal ‘leeg kon spelen’.  
Tegen 21.30 uur waren de wedstrijden afgelopen, en kon de balans 
worden opgemaakt; Team A speelde tegen Team D een finale. Ook in 
deze wedstrijd hielden de teams elkaar knap in evenwicht zodat na afloop 
van de speeltijd moest worden doorgespeeld voor een ‘winnende goal’. 
Het Team A bestaande uit Nico Jonkers, Jorn van Rijen, Melvin Huizing 
en Martin Eggens kon uiteindelijk de taart verdelen; gefeliciteerd jongens!  
Het was nog even gezellig druk in het dorpshuis. Iedereen die heeft 
meegedaan en meegeholpen, hartelijk bedankt en tot een volgende keer! 
 



N.B.v.P.-VROUWEN VAN NU 
 
Op dinsdag 14 februari was boswachter Evert Thomas uit Schoonloo bij 
ons te gast. Hij is boswachter in hartje Drenthe (Schoonloo, Grolloo, 
Hooghalen, Orvelte). Hij kwam vertellen wat het werk van een boswachter 
zoal inhoudt. Evert is verantwoordelijk voor: 

# VPR dwz Voorlichting en Public relations. 
# het beheer van kampeerterreinen, natuur-en 

groepskampeerterrein. 
# overlegsituaties intern en extern 
# onderhoud recreatievoorzieningen zoals fiets- en wandelroutes, 

informatiepanelen, speelvijvers en zandspeelplaatsen. 
# toezicht in het veld ( loslopende honden, bos/heidebrand) 
# samenstellen folders en ontwikkelen van informatiepanelen 

Verder zijn er andere medewerkers, zoals de opzichter, veldmedewerkers 
en districtshoofd. Wat betreft recreatieve voorzieningen: 

# Is er in boswachterij Hooghalen een pad dat er al zo’n 35 jaar ligt, 
namelijk het melkwegpad/bospad. 

# Zijn er op verschillende plaatsen spartelvijvers 
# Fietspaden (bijna allemaal van de gemeente) 
# Wandelroutes (zoals Balloërveld) 
# Houten pad van Theodoor in Orvelte 
# In Orvelte is nu alleen nog maar het informatiecentrum van het 

Drents Landschap. 
# Kampeerterreinen o.a. de Dennen in Schoonloo 
# Natuurbeheer:  

Na de pauze vertelde de boswachter nog over de natuur met een foto van 
de zilveren maanvlinder, over paddestoelen met o.a. cantharellen en de 
vlozegge aan de Elperstroom. Verder vertelde hij dat Bargerveen veel 
adders heeft. En….een beetje archeologie i.v.m. de grafheuvels en 
hunebedden. Als laatste liet hij opgezette dieren zien: o.a. een das, een 
wasbeerhond, een steenmarter en een brandvos. 
Hij eindigde met de woorden: “U bent altijd welkom bij Staatsbosbeheer.” 
Kortom het werk van een boswachter VPR is alles wat met mensen te 
maken heeft. 
Volgende bijeenkomst is op 13 maart en laten we ons verrassen door het 
eendagsbestuur 

Notulist, Mieke G. 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
“ ’T GUNG DEUR “ 
Zo teleurgesteld als de Friezen en alle Nederlanders waren die op een 
Elfstedentocht hadden gerekend, zo opgetogen was men in de Zuid-
Oosthoek van Drenthe. Want wat in Friesland niet mogelijk was, werd in 
Odoornerveen wel klaargespeeld, namelijk de tocht der tochten ofwel de 
schaatsprestatie-toertocht kon worden verreden in Odoornerveen. 
 
Het ijs was niet mooi of goed, maar het ijs was geweldig, de baan lag er 
ongeloofelijk strak en prachtig bij. Bestuur van de ijsvereniging was 
precies op tijd met de veegmachine de baan op gegaan om zo te zorgen 
dat koning winter er een prachtige ijsvloer van kon maken. Aanvankelijk 
stond de toertocht nog gepland op zondag12 februari, maar naarmate de 
berichten steeds meer duidden op een dooiaanval op zondag werd 
besloten de tocht op zaterdag 11 februari 2012 te laten starten. Voor 
degenen die deze tocht nog nooit hebben meegemaakt, het werkt als 
volgt. Na de inschrijving start iedere deelnemer op het kanaal en schaatst 
van de Borgerzijtak richting Boermabrug, dit is 5,5 kilometer. Dit betekent 
dat een keer heen en terug dus 11 kilometer bedraagt. Dit is dan ook de 
minimale afstand die moet worden afgelegd om in aanmerking te komen 
voor een medaille. Maar zoals het woord al zegt, dit is een prestatietocht, 
dus meer mag, steeds in rondjes van 11 kilometer. Een tussen oplossing 
is er niet, indien men na 28 kilometer het voor gezien houdt, komt er 22 
kilometer op de medaille te staan. 
Voor het bestuur is dit het hoogtepunt van het seizoen en zo blijkt ook 
voor vele inwoners en mensen uit aanliggende dorpen. Want maar liefst 
124 deelnemers meldden zich aan de start om 10.00 uur vanuit dorpshuis 
de Miet. Het weer was prachtig, het zonnetje kwam er in de loop van de 
dag zelfs nog bij. Er stond ook een klein briesje, maar dat mocht voor de 
echte schaatsfanaten geen probleem zijn. Bij het stempelen ging het er 
ook serieus aan toe. Hier en daar werden zowaar elfsteden-taferelen 
waargenomen, zo fanatiek en snel werd er gestempeld. Om 16.00 uur 
was het einde daar en kon er niet meer worden gestempeld. In totaal is er 
door de deelnemers 3227 kilometer geschaatst. 4 Toppers van de dag 
waren Wendy Cremers, Jose Warners, Erik Vrielink en Koen Warners die 
ieder 99 kilometer hadden afgelegd. Ook een bijzondere prestatie mag de 
afstand genoemd worden die de 10-jarige Roos Warners uit Borger heeft 
afgelegd, namelijk 66 kilometer. Uiteraard was iedere deelnemer zijn 
eigen held door de voor hem/haar maximaal haalbare afstand af te 
leggen. 



 
Wij willen als bestuur alle vrijwilligers, die hebben meegewerkt, enorm 
bedanken. Zonder deze mensen, die hebben gestempeld, ingeschreven, 
koffie rondgebracht, spullen klaargezet etc etc, had deze tocht niet kunnen 
plaatsvinden en hadden ook de bestuursleden zelf absoluut niet kunnen 
deelnemen, dank daarvoor. Verder een speciale dank voor de familie 
Begeman voor het ter beschikking stellen van de kraampjes. En natuurlijk 
ook dank voor de vrijwilligers van het dorpshuis voor het koukleumen op 
het ijs om een ieder van een natje en droogje te voorzien. 

Hans Boels 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
PRIKSLEE-WEDSTRIJDEN 
Begin februari was het dan eindelijk winter. Na alle nattige weken / 
maanden was er dan eindelijk ijs in het kanaal te zien. Vrijdag 3 februari 
was het bestuur van de ijsvereniging dan ook niet langer rustig te houden 
en werd er als gekken gemeten op het kanaal om te zien of het ijs 
betrouwbaar was. Groot was dan ook de teleurstelling dat het op menig 
plek in het kanaal nog te gevaarlijk was om te schaatsen. Dan rest het 
bestuur van de ijsvereniging niets anders dan te beslissen om nog niet te 
gaan vegen, immers zodra het bestuur de baan er door veegt wordt de 
indruk gewekt dat het ijs overal betrouwbaar is en dan zou er een te groot 
risico worden genomen. Wel werden er vast plannen gesmeed voor een 
programma indien de vorst aanhoudt. Echter de nacht van vrijdag op 
zaterdag 4 februari was zo historisch koud, namelijk – 16 °C in Odoorner-
veen tot – 22,8 °C in de polders. Hierdoor had het ijs, ondanks het laagje 
sneeuw, toch behoorlijk kunnen groeien tot een gemiddelde dikte van 12 
cm en op de dunste plekken 9 cm. Hierop besloot het bestuur groen licht 
te geven en de veegmachine aan te slingeren. Zaterdagavond 4 februari 
lag er dan ook een mooie baan door in het Oranjekanaal. En dan was het 
eindelijk zover, zondag 5 februari werd Odoornerveen uitgenodigd om 
deel te nemen aan prikslee-wedstrijden. Maar liefst 42 deelnemers en vele 
toeschouwers waren van de partij om de hilarische en spectaculaire 
wedstrijden te aanschouwen. Er werd gestreden in 4 klassen, namelijk 
jongens t/m 16 jaar (10 deelnemers), meisjes t/m 16 jaar (12 deelnemers), 
heren vanaf 16 jaar (12 deelnemers) en dames vanaf 16 jaar (8 deelne-
mers). Het waren spectaculaire wedstrijden met regelmatige valpartijen en 
ook moesten een aantal wedstrijden opnieuw worden gereden vanwege 
onrechtmatig gebruik van de baan. Uiteindelijk was de uitslag als volgt: 
 

Jongens t/m 16 jaar: 
1) Evert Groot 
2) Jannick Zeegers 
3) Tristan Boegheim 
 

Meisjes t/m 16 jaar: 
1) Christel Wolthuis 
2) Marloes Loohuizen 
3) Iris Loohuizen 

Heren vanaf 16 jaar: 
1) Adri van Bergen 
2) Harm Cremers 
3) Bert Begeman 
 

Dames vanaf 16 jaar: 
1) Wendy Cremers 
2) Pien Bonga 
3) Yvonne van Bergen 

 

Al met al een geslaagde en vooral gezellige middag. 
Het Bestuur 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
IJSPRET voor kinderen van de basisschool 
Na het succes van 2010,  besloten we als IJsvereniging Odoornerveen om 
woensdagmiddag  8 februari 2012 weer IJSPRET voor de basisschool-
jeugd te organiseren. Dus geen wedstrijden, maar IJSPRET. Dit alles met 
de bedoeling om iedereen, ook kinderen die niet kunnen, willen schaatsen 
mee te laten doen, dus meedoen was belangrijker dan winnen. 
 

In totaal meldden maar liefst 27 kinderen zich bij het dorpshuis. Dat was 
voor ons als ijsvereniging een teken dat dit een activiteit is geworden die  
we niet snel meer zullen overslaan zodra er weer een winter is. 
De kinderen werden verdeeld in 2 groepen, nl tot 8 jaar en 8 jaar en 
ouder. De jongste groep begon als eerste met een afgeleide vorm van 
curling, waarbij een ieder moest zorgen de schijven zo dicht in het hart 
van een drietal cirkels te gooien. Dit was nog niet zo gemakkelijk, maar er 
werden aardig wat punten gescoord. Ondertussen ging de groep van 8 
jaar en ouder ringen overbrengen van pion naar pion. Bedoeling hiervan 
was om een viertal ringen zo snel mogelijk van de ene plaats naar de 
andere te brengen. De meesten deden dit schaatsend en er waren er ook 
die lopend verbazend snel de ringen van A naar B brachten. Dit alles 
gebeurde onder luid gejoel en gegier van de deelnemers en 
toeschouwers. Na dit onderdeel was er voor de kinderen vanaf 8 jaar een 
parcours uitgezet die al dan niet schaatsend op tijd moest worden 
afgelegd. Het was slalom tussen de pionnen door heen en op het rechte 
stuk “vol gas” terug naar de finish. De kinderen schreeuwden elkaar 
letterlijk naar het einde. Hierna gingen de jongsten ringen overbrengen 
van pion naar pion. Hierbij bleek maar weer dat het schaatsen in 
Odoornerveen al jong wordt bijgebracht, de afstand was wat ingekort t.o.v 
de ouderen. De oudere kinderen gingen tegelijkertijd curling doen, waarbij 
opviel dat leeftijd bij dit spel nauwelijks of geen rol speelt (de jongsten 
presteerden hier zeker niet minder dan de oudere kinderen). 
Na afloop kregen alle kinderen in het dorpshuis een zakje chips en een 
consumptie van de IJsvereniging. Er was geen prijsuitreiking, omdat het 
plezier van de “ijspret-middag” voorop staat, wel konden de kinderen hun 
individuele eindklassering opvragen bij het bestuur. Dit resulteerde dan 
ook op een stormloop richting tafel van de 2 jury-leden, die werden 
bedolven onder de vraag “hoeveelste ben ik geworden?" 
 

Wij als IJsvereniging vonden het bijzonder geslaagd en hopen dat alle 
kinderen dat ook zo ervaren hebben. 

Het Bestuur 



PLAATSELIJK BELANG 
 
SCHOONMAAKDAG 
Ook dit jaar willen we weer een schoonmaakdag organiseren waarbij we 
met zoveel mogelijk vrijwilligers de bermen en wallen van het kanaal in 
ons dorp willen ontdoen van achtergebleven vuil. Deze dag zal plaats 
vinden op zaterdag 17 maart. 
Vrijwilligers graag verzamelen om 9.00 uur bij dorpshuis "De Miet". 
Opgave kan bij Trea Evenhuis, telefoonnummer 0591-382097. 
 
JAARVERGADERING 
Voor de leden houdt Plaatselijk Belang haar jaarvergadering op 
donderdag 22 maart om 20.00 uur in dorpshuis "De Miet". Na afloop zal 
de heer Kindermans iets vertellen over zijn werk als fysiotherapeut. Wij 
hopen op uw komst. 

Bestuur Plaatselijk Belang 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De volgende BINGO-nummers zijn getrokken: 
55 – 42 – 36 – 32 – 54 – 56 – 43 – 34 – 71 – 45 – 73 
Heeft u BINGO? Lever dan uw volle BINGO-kaart, voorzien van uw naam 
en adres, in op Noordzijde 17! Doe dat in ieder geval voor 6 april 
aanstaande! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


