
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  3 april 2013    
 
Woensdag 27 februari. Vandaag moet de kopij bij de redactie van de 
Snikke zijn ingeleverd. Tijd dus om weer een stukje voor "Van de redactie" 
te schrijven. Ik zit het grootste deel van de dag al achter het toetsenbord 
en als iemand anders de computer nodig heeft ga ik met pen en papier 
verder, om de tekst later uit te tikken. 
De meeste tijd besteedde ik aan het schrijven van een artikel voor 
"Gleanings" het Amerikaanse Magazine voor Strovlechters waaraan ik als 
district reporter voor Europa ben verbonden.  
Het is een stuk dat gaat over een voorwerp dat op mijn pad kwam en 
waarbij meerdere toevalligheden een rol speelden. Misschien – als er 
plaats is - staat het in deze of een volgende Snikke, al heeft het niets met 
Odoornerveen te maken. 
De oproep in de vorige Snikke voor een nieuwe medewerker aan de 
rubriek "Even Voorstellen" had al snel succes. Sjaak Janson bood zich 
aan om de taak van Anje Warners over te nemen. Wij als redactie zijn 
daar erg blij mee. Zo kan de rubriek weer even vooruit en hoeft elke 
medewerker maar een paar keer per jaar voor een nieuw artikel zorgen. 
In deze Snikke treft u Anje's laatste bijdrage aan. 
We zijn ook blij dat Anje zo lang heeft willen meewerken. Het was altijd 
prettig om haar stukjes over telkens weer andere inwoners te lezen. 
Op deze bladzijde willen wij haar – en waarschijnlijk willen ook de lezers 
dat – haar hartelijk voor alle moeite bedanken. 
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AGENDA 
 
  6 mrt – Klaverjassen 
  9 mrt – Schoonmaakdag Odoornerveen (Plaatselijk Belang) 
11 mrt – Biljarten 
14 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
16 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
19 mrt – Vrouwen van Nu 
20 mrt – Klaverjassen 
23 mrt – Brengen snoeihout paasvuur 
25 mrt – Biljarten 
26 mrt – Jaarvergadering SVO 
30 mrt – Brengen snoeihout paasvuur 
31 mrt – Eerste Paasdag 
  1 apr – Tweede Paasdag 
  1 apr – Neuties schieten (c.v. MIK) 
  1 apr – Paasvuur (Plaatselijk Belang) 
  3 apr – Laatste dag copy De Snikke inleveren 
  3 apr – Klaverjassen 
  4 apr – Excursie Vrouwen van Nu 
  8 apr – Biljarten 
16 apr – Vrouwen van Nu 
17 apr – Klaverjassen 
20 apr – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
22 apr – Biljarten 

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

 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Schoonmaakdag Odoornerveen, zaterdag 9 maart, aanvang 9:00 uur 
 
Wil je meehelpen om het dorp schoon te houden en te ontdoen van 
zwerfafval, geef je dan op bij Plaatselijk Belang, 
Trea Evenhuis tel: 382097 of via mail aevenhuis@live.nl 
 
We verzamelen bij het dorpshuis om 9:00 uur en we hopen tegen 12:00 
uur klaar te zijn. In het dorpshuis zullen wij de route(s) met u doornemen. 
Voor je eigen veiligheid neem een fluoriderend hesje mee + werk- 
tuinhandschoenen. Voor vuilniszakken wordt gezorgd. 
 
Graag zien wij u op 16 april bij het dorpshuis. 

Plaatselijk Belang 
Trea Evenhuis 

 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Aan de leden van Plaatselijk Belang Odoornerveen. 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de algemene jaarvergadering van 
Plaatselijk Belang Odoornerveen, welke gehouden wordt op: 
 
Donderdag: 14 maart 2013 
Dorpshuis: “De Miet” 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen van de jaarvergadering van 22 maart 2012 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Ingekomen stukken 
5. Mededelingen 
6. Verslag kascommissie 
7. Toelichting penningmeester 
8. Benoeming nieuw kascommissielid: G. Warners (2e) 

A. van Bergen (1e) 
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: B. Begeman 

Kandidaat: T. de Waard 
10. Bespreking actuele zaken en wat verder ter tafel komt 
11. Rondvraag 
12. Pauze 
13. Dhr. T. Ritsema gaat ons iets vertellen over zijn werk als wijkagent 

in ons gebied. 
14. Sluiting 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Plaatselijk Belang 

      
 



SPOOKTOCHT IN SCHOONOORD 
 
Op zaterdag 16 maart organiseert D.A.S. (Dorps Activiteiten Schoonoord) 
een spooktocht in de bossen van Schoonoord. De spooktocht staat geheel 
in het teken van ‘Ellert & Brammert’, de twee gewelddadige reuzen die 
‘Marieke’ gevangen hielden.  Hun geesten dwalen tot op de dag van 
vandaag nog steeds over de Drentse hei, en veroorzaken 
angstaanjagende taferelen.  
Aanvang is om 19:30 bij Café de Haven, de eerste groep zal starten om 
20:00. De tocht zal ongeveer anderhalf uur duren en onderweg is er een 
pauzepunt met een hapje en een drankje. Tijdens de tocht moeten de 
groepjes  verschillende opdrachten volbrengen. Na afloop zal er een 
prijsuitreiking zijn in Café de Haven, met tot slot een gezellig feest. Het 
feest is vrij toegankelijk, dus ook voor mensen die niet mee hebben 
gelopen! 
Deelnemers kunnen zich vooraf opgeven via commissiedas@hotmail.nl , 
uiterlijk t/m donderdag 14 maart. Wanneer je je vooraf opgeeft voor de 
tocht betaal je €2,00 p.p. aan deelnamekosten. Eventueel kunnen 
deelnemers zich ook nog terplekke opgeven, tot uiterlijk 21:00 uur. 
Deelname aan de kassa bedraagt €4,00 p.p. Vol = Vol! 
De minimale advies leeftijd voor deelname aan deze griezelige spooktocht 
is 14 jaar en meelopen aan de tocht is op eigen risico. 
Deze tocht wordt mede mogelijk gemaakt door: Slagerij Knol, Café de 
Haven en C1000 Venema. 
 
 



 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIES SCHIETEN 
 
Op Tweede Paasdag, maandag 1 april (geen grap), wordt er weer 
geprobeerd zoveel mogelijk neuties van de lijn af te schieten. 
De deur van De Miet gaat om 9.45 uur open en dan is jong en oud van 
harte welkom. Wij zullen zorgen dat de walnoten op de juiste plaats 
liggen. Even na 10.00 uur hopen wij zover te zijn, dat we in de sportzaal 
het startsein kunnen geven.  
Er is voor iedereen weer een kans om in de finale te komen en wie weet 
een prijs te behalen. Wij wensen u alvast veel plezier! 
 

Vriendelijke groet en tot ziens op Tweede Paasdag. 
Bestuur c.v. MIK 

 
 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
PAASVUUR 
 
Net als voorgaande jaren wordt er bij de familie Uiterwijk aan de 
Noordzijde 33, op Tweede Paasdag weer een paasvuur ontstoken. De 
inwoners van Odoornerveen kunnen hier gratis snoeihout naar toe 
brengen. Dit kan alleen gebracht worden op: 
 

zaterdag 23 maart en zaterdag 30 maart 
tussen 13.00 en 17.00 uur !! 

 
Voor buitendorpen gelden de volgende tarieven: 
    - autokar  € 2,00 
    - grote kar € 4,00 
    - kipper € 7,00 
 
Hier gelden dezelfde data en tijden voor! Wij hopen u allemaal te zien op 
Tweede paasdag rond 20.00 uur! 

Bestuur Plaatselijk Belang 
 
 
 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Bij het ter perse gaan van deze uitgave van De Snikke zijn er inmiddels de 
nodige vorderingen gemaakt ten aanzien van de operatie met betrekking 
tot energiebesparing. We hopen dat de sporters weinig hinder hebben 
ondervonden van de werkzaamheden. Op de jaarvergadering (zie verder) 
zullen we kennis geven van de laatste ontwikkelingen. 
 
SVO heeft onlangs, op verzoek van een aantal (potentiele) sporters, het 
verzoek besproken over te gaan op het instellen van een strippenkaart om 
een sport te bezoeken. De vraag vloeide voort uit het feit dat een aantal 
(potentiele) sporters niet regelmatig deelneemt aan de sport. Via het 
gebruik van een strippenkaart zou dan de sport voor deze groep relatief 
goedkoper kunnen worden ten opzichte van de reguliere contributie. We 
hebben het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken beschouwd 
We zijn van mening dat invoering gepaard zou moeten gaan met een 
relatief hogere kostprijs per sportmoment, om het onderscheid met het 
lidmaatschap te handhaven. Bij gelijkstelling van kostprijs per 
sportmoment vervalt immers de noodzaak tot het overgaan op 
lidmaatschap. SVO stelt verder dat er meer mensen zijn die met 
regelmaat niet komen. Er zijn zelfs sporters die nooit komen; zij 
beschouwen het lidmaatschap wellicht als een indirecte vorm van 
sponsoring. Verder neemt SVO in aanmerking dat thans de mogelijkheid 
bestaat drie keer gratis te sporten, alvorens besloten kan worden tot 
lidmaatschap over te gaan. Het lidmaatschap kan daarnaast in 
halfjaarlijkse termijnen worden voldaan. Zeker in vergelijking tot andere 
sportclubs beschouwt SVO zichzelf in financieel opzicht daarmee als 
uiterst laagdrempelig. We achten SVO ook in financieel opzicht 
laagdrempelig genoeg en hebben besloten om die redenen niet over te 
gaan tot het instellen van strippenkaarten.  
 
Jaarvergadering 
Op 26 maart staat onze jaarvergadering gepland. 
Als u mee wilt praten over ons verenigingsgebouw, vragen of tips heeft of 
enkel puur belangstellend bent, nodigen we u van harte uit onze 
vergadering bij te wonen.  Alle inwoners zijn welkom. De agenda luidt als 
volgt: 
1) Opening 
2) Notulen 
3) Jaarverslag 2012 
4) Kascontrolecommissie 



5) Financieel jaarverslag 2012 
6) Vergaderonderwerpen (nader te bepalen) 
7) Bestuurswissel 
8) Wat verder ter tafel komt & Rondvraag 
9) Sluiting 
 
We vergaderen in dorpshuis De Miet. De vergadering begint om 20.00 
uur. 

Namens SVO, 
Robert Nijboer 

 



VROUWEN VAN NU 
 
Op 12 februari 2013 werd een uitleg gegeven over het hospice “ ’t Huis 
van Heden” door mevrouw Anita Rosenbaum ( coördinator van de 
hospices en de vrijwilligers) en de heer Sjoert Blank  (vrijwilliger) 
Anita legt de oorsprong van de hospice uit. Dit was in vroegere jaren een 
door de kerk in het leven geroepen gastvrij huis, waar zieke daklozen, 
armen en pelgrims een onderkomen kregen en werden verzorgd. Zo’n 100 
jaar geleden werden zieken verzorgd door familieleden en buren. 
Tegenwoordig is dit niet meer aan de orde. Kinderen blijven niet lang thuis 
wonen en trekken vaak verder weg, waardoor ze niet meer voor ouders 
kunnen zorgen als die ziek worden. Anita is coördinator van de afdeling 
Drenthe. 
De hospice is zo’n 6 à 7 jaar geleden ontstaan. Er zijn in Drenthe 4 
huizen, t.w. in Emmen, Hoogeveen, Assen en Meppel. Een hospice is 
bedoeld voor mensen die uitbehandeld zijn en nog maar kort te leven 
hebben. Als er geen hoop meer is op genezing en behandeling niet meer 
helpt gaat iemand vrijwel altijd naar huis. Verblijf in een ziekenhuis of 
andere instelling is dan meestal niet meer mogelijk. Op de partner en 
familie rust dan de taak om de stervende te verzorgen en te begeleiden. 
Vaak lukt dat prima, maar er zijn ook veel situaties waarin die last te groot 
is. Zeker als het ziekbed of stervensproces lang duurt, kan de verzorging 
een probleem worden. Een verblijf in het hospice is dan een uitstekend 
alternatief. Het hospice in Emmen “’t Huis van Heden” is prachtig gelegen 
aan de rand van een bos, vlakbij het ziekenhuis. Er zijn 3 kamers voor 
gasten, zoals de zieken worden aangeduid, en een logeerkamer voor 
familie en vrienden die willen overnachten en enkele vertrekken voor de 
vrijwillige medewerkers. De gasten mogen de kamer indelen zoals ze zelf 
willen en kunnen de thuissituatie daarmee in stand houden. Het is 
bijvoorbeeld ook toegestaan je huisdier mee te nemen. De normale 
dagelijks verzorging wordt gedaan door de vrijwilligers. Zij helpen bij het 
eten en drinken en praten met wie daar behoefte aan heeft en zorgen voor 
een ontspannen prettige sfeer. Specifieke verpleegkundige en medische 
verzorging geven de vrijwilligers niet, daarvoor komt de thuiszorg (b.v. 
Icare) of de huisarts. ’t Huis van Heden staat open voor inwoners van de 
gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen en werkt nauw samen 
met de andere Drentse hospices in Hoogeveen en Assen en Meppel. 
Om vrijwilliger te worden in een hospice is een introductiecursus verplicht. 
De motivatie van een vrijwilliger is heel belangrijk. Persoonlijke kenmerken 
als goed kunnen luisteren, geduld en oprechtheid zijn van grote waarde. 
En alhoewel de vrijwilligers van de vrijwillige terminale zorg Drenthe ( de 



VTZD )niet betaald worden, de hulp en inzet is absoluut niet vrijblijvend. 
Sjoerd legt ons uit wat een vrijwilliger zoal doet in het hospice. Het is zeer 
veel omvattend, nl. tuinieren, eten koken, praten met de gasten en 
familieleden en ook respecteren als de gasten niemand willen zien, 
klusjes in het huis doen. Noem maar op, eigenlijk zoals je thuis ook de 
zaken doet. Op het moment is er een gast die zijn hondje mee heeft 
genomen en die moet natuurlijk ook uitgelaten worden. Heeft er iemand 
zin in een loempia, dan gaat de vrijwilliger die bij de chinees halen. Alle 
wensen, indien mogelijk, worden ingewilligd. Dagelijks werken er 8 
vrijwilligers in het hospice. Er zijn zo’n 75 vrijwilligers. ’s Nachts zijn alleen 
de medewerkers van Icare aanwezig.  
Er zijn twee soorten zorg ; de pallitatieve zorg, is zorg die niet is gericht op 
genezen, maar om kwaliteit van leven te geven in de laatste levensfase.  
De terminale zorg, dit is zorg voor iemand die erg ziek is en nog maar kort 
te leven heeft. 
De bouw van het hospice is mogelijk gemaakt door giften van 
particulieren, bedrijven, overheden, fondsen, kerken en instellingen. Indien 
de gasten aanvullend verzekerd zijn dan bedraagt de eigen bijdrage € 
35,= per dag. Er is voor mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen 
een solidariteitsfonds waaruit dan de bijdrage wordt betaald.  
Marthy bedankt Anita en Sjoerd voor de verhelderende uitleg over de 
hospice. 

Marijke Uitbeijerse 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
JAARVERGADERING c.v. MIK 
 
Donderdag 14 februari was de jaarvergadering van c.v. MIK. De 
vergadering werd bezocht door 8 leden. 
Tijdens deze vergadering was Wendy Cremers aftredend, maar 
herkiesbaar en is ook door de leden weer gekozen voor de functie 
voorzitter. 
Ook zijn tijdens de vergadering de activiteiten van het 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 2013. 
Na afloop werden er nog enkele gezellige rondes bingo gespeeld! Waar 
weer erg gelachen werd. 
Wij kijken terug op een geslaagde jaarvergadering. Jullie ontvangen 
binnenkort een jaaroverzicht van de activiteiten van c.v. MIK. 
 

Met vriendelijke groet, 
c.v. MIK 

 



VROUWEN VAN NU 
 
Sinds enkele maanden heeft Vrouwen van Nu een nieuwe website. Er is 
een landelijke site, een provinciale site en wij hebben onze eigen website. 
Kijkt u maar eens op www.vrouwenvannu.nl/odoornerveen. 
De nieuwe websites bestaan uit twee delen: een openbaar deel en een 
gedeelte alleen voor leden. Voor dat laatste hebben de leden inlogcodes 
gekregen. Vanuit onze website kunt u ook naar de landelijke- en de 
provinciale websites. 

Alie Dijkstra 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Ook deze maand zijn er BINGO-getallen getrokken die u op uw BINGO-
kaart, indien mogelijk, kunt wegstrepen. Heeft u alle getallen 
doorgestreept. Lever deze kaart dan duidelijk voorzien van naam en adres 
in bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. De volgende getallen zijn getrokken: 
 

- 21 – 4 – 34 – 3 – 27 – 56 – 66 – 39 - 
 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 30 pnt  Marloes Boels   50 pnt 
Milan Evenhuis 20  Anne Ruiter   20 
Norah Evenhuis 20  Anouk Boels   10 
Maya de Waard 20  Sanne Boels   10 
     Gerrit Vos   10 
 



VIJFENZEVENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 12 Februari 1938 – Een Jubileum 
Naar we vernemen zal het Maandag 21 Februari e.k. 25 jaar zijn geleden, 
dat alhier de oprichting plaats had van de Coöp. Dorschvereeniging "Ons 
Belang". 
Het merkwaardige van dit feit is, dat vier der bestuursleden, vanaf de 
oprichting, steeds de belangen van de vereeniging hebben gediend. 
 



TACHTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Schoonoord – 25 Maart 1933  – Eindles 
In een der lokalen van de O.L.School te Odoornerveen – Noord werd 
heden de openbare eindles van den Landbouwwintercursus gehouden. 
Tegenwoordig waren prof. Elema, 't bestuur der Landbouwvereeniging en 
belangstellenden. Nadat de leeraren, de heren Bargma en De Jong 
verschillende vragen hadden gesteld, hield prof. Elema een toespraak tot 
de leerlingen waarin nog eens nader het doel van deze cursussen uiteen 
werd gezet, nl.: inzicht te geven in het planten- en dierenleven. Hij wekte 
hen op de verworven kennis in dienst van de praktijk te stellen en wees 
hen erop dat dit slechts een begin is; in vakbladen dienen zij zich verder te 
ontwikkelen, alsmede lid te worden van de Bond van Oud-leerlingen. 
Hierna reikte prof. Elema een diploma uit  aan: A. Gebben, A. Muskee, G. 
Kirchhoff, G. Loman, P. Casemir, A. Kruizinga, G.J. Naber, H. Bakker, H. 
Struik, M. Prins, A. Kort, G. van der Ploeg, J. Bonder, Jan Kirchhoff, Jacob 
Gerbers, H. Stavast, H. Jelies, H. Eilert,  en H. Leemborg. 
Vervolgens biedt de heer J. Loman dank aan prof. Elema, de leeraren, het 
gemeentebestuur van Odoorn en de heer Dortu. 
Lammert Gebben sprak namens de leerlingen tot de heeren Bargma en 
De Jong en overhandigde hen een cadeau, waarvoor dezen hun dank 
betuigden. 
De heer W. Loman sprak nog als voorzitter van de B.O.D. 
 



NEGENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Schoonoord - 13 Maart 1923 
In navolging van onze Landbouwvereeniging, is ook door ons 
nutsdepartement een adres gericht aan de inspectie der posterijen, om 
eenige wijziging te willen aanbrengen in de uitvoering der 
Zaterdagmiddagbestelling voor hier en Odoornerveen, waardoor 't gemis 
van de thans vervallen Zondagbestelling, met al de aankleve daarvan, 
grotendeels zou worden vervangen. 
 


