
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  2 april 2014     
 
Onverwacht is het dan toch plotseling lente geworden. Hoe lang dat zo 
blijft is natuurlijk maar de vraag. Maar het eerste 
kievitsei is gevonden op een ruig maïsstoppelland 
en wel in Gelderland.  
Zo'n vijfendertig jaar geleden vond een van de leden 
van de typeredactie (die toen nog maar een jaar of 
tien, elf was) het eerste kievitsei in de gemeente 
Odoorn en mocht dit, na een telefoontje, toen aan 
de burgemeester aanbieden. Misschien was het een 
van de laatste keren dat de burgemeester een eerst 
gevonden kievitsei in ontvangst nam, er mocht 
namelijk toen al geen pers bij aanwezig zijn!  
Intussen is de kachel in onze typeruimte gelukkig hersteld en een ander 
verwarmingselement wegens onveilige plaatsing weggehaald. Kabels en 
stopcontacten zijn nu volgens geldende veiligheidseisen aangelegd zodat 
we voorlopig met een gerust gevoel verder kunnen werken aan uw en 
onze dorpskrant. 
Nog deze maand hebben we ons jaarlijks overleg met alle medewerkers 
en de beheerscommissie van de Snikke om te zien en te horen wat er nog 
te verbeteren valt of te veranderen is om de Snikke nog interessanter en 
prettiger leesbaar te maken. De beheerscommissie van de Snikke bestaat 
uit afgevaardigden van de verenigingen in Odoornerveen. 
Mocht u zelf suggesties of ideeën over de dorpskrant hebben:  
laat het ons weten! 
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AGENDA 
   
12 mrt – Klaverjassen 
13 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang  
15 mrt – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
18 mrt – Vrouwen van Nu 
19 mrt – Gemeenteraadsverkiezingen 
25 mrt – Jaarvergadering Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
26 mrt – Klaverjassen 
  2 apr – Laatste dag kopij De Snikke inleveren 
  5 apr – Inbrengen snoei afval (Plaatselijk Belang) 
  7 apr – Beginnerscursus reanimatie met AED (Plaatselijk Belang) 
  9 apr – Klaverjassen 
  9 apr – Vrouwen van Nu - excursie 
11 apr – Beginnerscursus reanimatie met AED (Plaatselijk Belang) 
12 apr – Inbrengen snoei afval (Plaatselijk Belang) 
15 apr – Vrouwen van Nu 
19 apr – Inbrengen snoei afval (Plaatselijk Belang) 
19 apr – Oud papier (c.v. MIK) 
20 apr – Eerste Paasdag 
21 apr – Tweede Paasdag 
21 apr – Paasvuur (Plaatselijk Belang) 
23 apr – Klaverjassen 
28 apr – Herhalingscursus reanimatie met AED (Plaatselijk Belang) 
 

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

 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de afgelopen maand vond de vrijwilligersavond plaats die SVO haar 
vrijwilligers aanbiedt vanwege het vele werk dat jaarlijks verzet wordt. We 
doen dat jaarlijks. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze 
vrijwilligersavond, die dit jaar plaatsvond op 14 februari, plaatsvond na 
enige vertraging, omdat we normaal zo rond november een dergelijke 
avond organiseren. Ook dit jaar hebben onze vrijwilligers dus nog een 
avond tegoed! Met 25 vrijwilligers reisden we af naar Odoorn, waar in de 
Oringermarke gebruik werd gemaakt van drie bowlingbanen. Onder het 
genot van een hapje en drankje voerden we een vriendschappelijke 
competitie per baan. Evenals vorig jaar was het een plezierige en 
ontspannen avond waar, naar gelang de avond vorderde, de bar meer en 
meer bezet werd door een mannelijk deel vrijwilligers. Rond half twaalf 
vingen we de terugreis aan. 
Al enige tijd is er sprake van het voornemen een dartboard te plaatsen in 
het dorpshuis. De oplettende bezoekers, met name de groep leden van de 
zaalvoetbal, is opgevallen dat het voornemen al enige tijd niet is omgezet 
in actie. We hebben onszelf op de afgelopen bestuursvergadering 
verbetering voorgenomen en gaan op korte termijn over tot plaatsing van 
het dartboard. Weet dus waar het aan ligt als u binnenkort, ter hoogte van 
de Scholtensbrug, plotseling een luide stem "ooonehundredandeightyyyy" 
hoort verkondigen… Naar verluidt wordt deelname aan de Champions 
League rond 2016 voorzien… Ook iets voor u? Bezoek dan eens het 
dorpshuis, vrijdagsavonds vanaf een uur of negen! 
Opnieuw is SVO voornemens de jaarlijkse oudijzer-actie te organiseren. 
We zullen dat opnieuw in mei doen. Deze aankondiging kunt u 
beschouwen als vooraankondiging. Een exacte datum staat nog niet vast, 
maar we zullen u via berichtgeving in De Snikke op de hoogte houden. Sla 
alvast uw afgedankte metalen voor ons op: Het verenigingsgebouw is blij 
met iedere bijdrage! 
Tenslotte vragen we uw aandacht voor onze jaarvergadering, die dit jaar 
gepland staat op 25 maart aanstaande. Iedereen die het 
verenigingsgebouw een warm hart toedraagt, vragen heeft of gewoon 
benieuwd is naar de mest recente ontwikkelingen op bijvoorbeeld het 
gebied van het nieuwe inrichtingsplan, nodigen we van harte uit deze 
avond te bezoeken. Reserveer de datum nu alvast in uw agenda, want er 
komt geen nadere aankondiging! 
 
 
 



We hanteren de volgende agenda: 
1) Opening 
2) Notulen 
3) Jaarverslag 
4) Kascontrolecommissie 
5) Financieel jaarverslag 2013 
6) Vergaderonderwerpen (ter plaatse volgt invulling) 
7) Bestuursverkiezing 
8) Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
9) Sluiting 
We hopen u te mogen begroeten op 25 maart aanstaande! 
 

namens SVO, 
Robert Nijboer 



VROUWEN VAN NU 
 
 
Dwalen langs de Duitse grensstreek 
 
Op 18 februari 2014 kwam Jesica Wassenaar onze avond verzorgen. Zij 
liet ons een landkaart zien waar zij 3 routes op had uitgestippeld met 
plaatsjes langs de grens van Duitsland. Onderstaand komen een aantal 
plaatsen aan de orde waar wij deze avond langsgingen. Wij beginnen in 
Ost Friesland. Aan de Rand van de Dollard is een mooie observatietoren 
“de kiekkaaste” waar je horden vogels zult zien vliegen. 
 
Emden   Een grote havenstad in het noorden van Duitsland met veel 
musea o.a. het landesmuseum. 
Greetsiel  Een gezellig havenplaatsje. Je kunt er een boottochtje maken. 
Thee drinken gaat op een speciale manier. Je krijgt er candy in en een 
scheut room erop, het is niet de bedoeling dat je dan roert, maar het in 
één keer opdrinkt.  
Norden  Hiervandaan vertrekt de boot naar Borkum 
Borkum Leuk voor een dagje. Vanaf de boot kun je met het treintje naar 
de kust en daar zijn gezellige winkeltjes en eettentjes. Je kunt een 
huifkartocht maken. 
Aurich Hier is een bijzonder mausoleum. Het lijkt aan de buitenkant niet 
veel, maar als je er binnen gaat kijken dan is het heel bijzonder.  
Suurhusen Hier staat een kerk met de scheefste toren van Europa. Hij is 
nog steeds in gebruik. 
Slot Hinta Dit is een waterburcht met daarnaast een kerk, wat bijna nooit 
voorkomt. 
Leer  hier is slot Everburg 
Oldenburg Het park der gaerten. In augustus verlichte tuinen met 
sfeermuziek. 
Papenburg  Meyerwerf en van 16-4 tot 19-10 landesgartenschau. 
Surwold gezellig bos met rodelbahn en een klimpark. 
Schloss Dankern een groot recreatiegebied. 
Verdwenen dorp Tinner en Staverner Dosemeer. In dit gebied heeft 
Hitler destijds het dorp laten ontruimen en afbreken omdat hij er een groot 
gebied van maakte voor het uittesten van zijn kanonnen. 
Meppen – Oerbos en gezellige winkelstad.  
Haselune Stokerij Berentzen. Bekend van de apfelkorn. 



Emsbüren Bekend om zijn kruidentuinen. Er zijn diverse tuinenroute’s en 
landwinkels- Emsflower is een grote productie van pot- en perkplanten 
welke je kunt bezoeken. 
Lingen Koelwatermeer voor de kerncentrale. Tevens recreatiemeer. 
Uelsen Bronstijdmuseum 
Wilsum mooie watermolen 
Nordhorn Leuke dierentuin. 
 
De route gaat nog verder tot aan Aken en Vaals toe. Bovenstaande 
bestemmingen zijn voor ons makkelijk te bereiken en een dagje uit waard. 
Wij bedanken Jesica voor de leuke avond. Het heeft ons een aantal leuke 
uitstapjes opgeleverd. 

Marijke Uitbeijerse                     
 



PLAATSELIJK BELANG 
Er was een grote opkomst bij de informatieavond over de AED. Een aantal 
mensen had zich afgemeld voor deze avond, maar willen wel graag op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen. Richard van Loon, die de avond 
verzorgde, heeft ons een demonstratiefilmpje laten zien en kon ons veel 
vertellen over het nut van een AED apparaat en het bijbehorende 
oproepsysteem.  
De conclusie van deze avond is dat Odoornerveen in een grijs gebied ligt 
wat betreft rijtijd voor de ambulance (meer dan 20 min.) Het is daarom van 
belang dat er een groot netwerk komt van burger-hulpverleners die zich 
aanmelden bij www.hartslagnu.nl. Je kunt je hier aanmelden wanneer je 
een geldige (herhalings) cursus reanimeren hebt gevolgd en een mobiele 
telefoon hebt. 
Richard gaat voor ons een reanimatie cursus verzorgen zodat iedereen 
die dat wil zich kan aanmelden bij het oproepsysteem. Een beginners-
cursus bestaat uit twee avonden. Een herhalingscursus/ opfriscursus 
bestaat uit één. Het zijn hele praktische avonden waar veel geoefend zal 
worden. Het gaat erom dat de handelingen op de juiste manier worden 
uitgevoerd en dus geoefend worden. Het is absoluut geen theoretisch 
examen maar een gezellige avond waar we veel van en met elkaar 
kunnen leren. We zorgen ervoor dat de bar open is zodat er consumpties 
genuttigd kunnen worden. 
Oproep aan iedereen die al een cursus reanimeren (+AED) heeft 
gevolgd. Kijk op www.hartslagnu.nl  Hier vindt je alle informatie over het 
oproepsysteem voor de burger-hulpverlener. Schrijf je direct in als burger-
hulpverlener. Heb je jezelf ingeschreven, geef dit graag even door aan 
timdewaard@icloud.com, 06 150 979 66.  
 
Beginnerscursus reanimatie met AED 
Aan de cursus kunnen maximaal 10 personen deelnemen. De kosten voor 
de cursus bedragen €15,- per persoon per avond (excl. consumpties). 
Locatie dorpshuis De Miet. 
Maandag 7 april van 19:30 tot 22:00 uur.  
Vrijdag 11 april van 19:00 tot 21:30 uur. 
Opgeven bij timdewaard@icloud.com, 06 150 979 66. 
 
Herhalingscursus reanimatie met AED 
Aan de herhalingscursus kunnen maximaal 10 personen deelnemen. De 
kosten voor de cursus bedragen €15,- per persoon. (excl. consumpties). 
Maandag 28 april van 19:30 tot 22:00 uur, locatie dorpshuis De Miet. 
Opgeven bij timdewaard@icloud.com, 06 150 979 66. 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Het zat er al aan te komen: een aantal volle BINGO-kaarten is er 
ingeleverd. Hiermee hebben we de eerste prijswinnaars die in de 
volgende Snikke bekend zullen worden gemaakt. Om het beschikbare 
geld goed te verdelen zijn er nog enkele getallen getrokken om meer 
prijzen te kunnen uitreiken. Deze getallen zijn: 
 

– 63 – 45 – 73 – 56 – 57 – 52 – 
 
Voor de duidelijkheid leggen we hier nog even uit hoe we aan de verdeling 
van het prijzengeld komen. De volgorde van de getrokken getallen is 
daarbij doorslaggevend. Bij alle volle BINGO-kaarten wordt gekeken wie 
er bij het eerst genoemde getal de kaart al vol heeft. Een kaart die 
bijvoorbeeld de eerste drie getallen nodig heeft om vol te worden zakt dus 
in de ranglijst van de winnaars t.o.v. een kaart die de eerste twee getallen 
nodig heeft. 
 
Heeft u alle getallen van de BINGO-kaart kunnen wegstrepen? Lever deze 
dan duidelijk voorzien van naam en adres zo snel mogelijk in bij familie 
Nienhuis, Noordzijde 17. 
 



KLEURPLAAT 
 
Tussenstand 1 t/m 6 jaar  Tussenstand 7 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 20 pnt  Anne Ruiter  40 pnt 
Norah Evenhuis 20  Marloes Boels  30 
Pascal Eggens 20  Gerrit Vos  20 
Steijn Evenhuis 10  Marlijn Eggens 20 
Nienke Eggens 10  Jeffrey Eggens 20 
Thijs Ruiter  10 



KOPIJ VAN DE JEUGD 
 
Wat een verrassing om weer eens een – en nog wel met de hand 
geschreven! – stukje van een van de Odoornervener kinderen in de 
Snikke te lezen.  
Het is lang geleden sinds er een verhaaltje (of een tekening) van kinderen 
in de Snikke stond. De redactie hoopt dat er meer kinderen iets in willen 
leveren. Het moet natuurlijk wel met een zwarte pen zijn geschreven of 
getekend, want van kleur heeft onze apparatuur geen verstand.  
Je kunt het digitaal opsturen of het op een van de redactieadressen 
inleveren. 
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