
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  1 april 2015     
 
Het is zes maart, wanneer ik deze “Van de Redactie” schrijf.  
Een dag die dicht bewolkt begint, maar gelukkig wel met een al iets 
hogere temperatuur. In het komend weekend zal die nog stijgen, zelfs zó 
dat het echt buitenweer zal worden. Tenminste dat is de verwachting al 
moet het spreekwoord “Maart roert zijn staart” “geen roet in het eten 
gooien”. 
In het boek “Kroniek van Schoonoord” deel 2 lees ik dat er op 4 maart 
1955 door de IJsclub Zweeloo een damesschaatswedstrijd met 17 
deelnemers op het Oranjekanaal werd 
gehouden. Dat waren nog eens tijden! Ik 
denk dat niemand nu nog op een 
dichtgevroren Oranjekanaal zit te wachten. 
Aan het weer kunnen we zelf weinig 
veranderen. Laat het maar lente worden!  
Halverwege de maand zijn er weer 
verkiezingen. Iedere stemgerechtigde zal 
wel al de papieren en de kandidatenlijst in 
de bus hebben gehad. Dat wordt voor de 
meeste mensen weer wikken en wegen. 
Gelukkig heeft in Nederland ieder het recht om te stemmen. In veel landen 
is dat niet zo vanzelfsprekend. Benut in ieder geval je stemrecht! 
Een goeie maartmaand gewenst! 
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AGENDA 
   
10 mrt – Vrouwen van Nu (eendagsbestuur) 
16 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
18 mrt – Klaverjassen 
21 mrt – Inzameling snoeihout paasvuur 
21 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
24 mrt – Jaarvergadering St. Verenigingsgebouw Od’veen 
28 mrt – Inzameling snoeihout paasvuur 
  1 apr – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  1 apr – Klaverjassen 
  4 apr – Inzameling snoeihout paasvuur 
  5 apr – Eerste Paasdag 
  6 apr – Tweede Paasdag 
  6 apr – Paasvuur (Plaatselijk Belang) 
10 apr – Schoonmaakavond Odoornerveen (Plaatselijk Belang) 
15 apr – Klaverjassen 
18 apr – Oud papier (Plaatselik Belang) 
21 apr – Vrouwen van Nu (lezing Amerika reis) 
29 apr – Klaverjassen (laatste keer) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
"Eerlijk eten" 
door Truus Konijn 
 
Op 10 februari stond de verenigingsavond in het teken van gezonde 
voeding. Truus Konijn kwam onze avond verzorgen. Zij vertelde eerst iets 
over zichzelf. Sommigen van ons kenden haar van de 
Vriendinnenwandeltochten die zij organiseerde in Wezuperbrug. Dit heeft 
zij nu overgedragen aan de wandelsportvereniging van het Kuierpad. 
Koken was altijd al haar hobby en zij is nu voedingsdeskundige en geeft 
desgewenst ook kook workshops. Zij had ook wat lekkere eigengemaakte 
dingen meegenomen. Voor bij de koffie waren er eigengemaakte 
pindarotsjes. Deze zijn makkelijk te maken, door pure suikervrije 
chocolade au bain-marie te smelten, daar dan wat gedroogde cranberry’s 
, ongezwavelde abrikozen en ongebrande pinda’s aan toe te voegen en 
wat aangelengd met diksap door elkaar te mengen. Dan op een stuk 
bakpapier kleine hoopjes leggen en dit laten opstijven in de koelkast. Zij 
begint ons te vertellen dat diëten ongezond zijn. Van diëten wordt je dik. 
Het is vaak eenzijdige voeding. Volgens haar kun je het beste uit de schijf 
van 5 iedere dag je gezonde voeding halen, waarna wij een foldertje 
kregen. De 5 vakken bestaan uit: vak 1:  groenten en fruit, vak 2:  
aardappelen, brood, rijst en pasta, vak 3:  zuivel, vlees, vis en vervangers, 
vak 4 : de vetten, vak 5:  water. De vakken zijn dan verdeeld in voorkeur, 
de middenweg en de uitzondering die kunnen worden gekozen. Je kunt op 
de website van het voedingscentrum deze schijf van vijf bekijken. De 
website is www.voedingscentrum.nl. Als je hierop inlogt dan kun je een 
eigen eetwijzer aanmaken en zo iedere dag je voeding invullen. Veel 
drinken is belangrijk. In de zomer kun je makkelijker water drinken, maar 
in de wintermaanden kan je dit ook vervangen door thee. Wij hielden een 
pauze waarin er hapjes werden rondgebracht die Truus ook had 
meegenomen. Een zelfgemaakte tonijnsalade en sandwichspread die op 
toastjes werden geserveerd. Ook had zij diverse boeken meegenomen die 
wij konden inzien. 
Afwisseling in je voeding is belangrijk. Je stofwisseling wordt hiermee 
gestimuleerd. De dag beginnen met een gezond ontbijt. Dit kunnen 2 
volkorenboterhammen zijn met ei, tomaat, zelfgemaakte sandwichspread 
of ( niet al te vaak) kaas. Een schaaltje yoghurt met muesli of havermout, 
wat fruit en thee zijn een goed begin van de dag. Er moeten 3 maaltijden 
per dag gegeten worden met tussendoor wat gezonde snacks. Kant en 
klare maaltijden zitten vaak vol met zout en E-nummers. Een mens mag 



per dag maar 0,6 gram zout hebben. Ook de vetten moeten niet worden 
vergeten. Vet is een bron van energie, vitamine A, D en E en essentiële 
vetzuren. Bij een gezond eetpatroon komt tussen de 20 en 40% van de 
energie uit vet. Roomboter is een natuurproduct en mag worden gebruikt. 
Roomboter is geen harde boter, want deze smelt al bij 25º. Het is beter 
dan alle halfvolle margarines. Je vlees kun je braden in olijfolie of 
kokosvetolie met een klein klontje roomboter. Kokosvetolie is goed voor 
de cholesterol en de werking van de schildklier. E-nummers heten ook wel 
toevoegingen of additieven. E-nummers hebben geen voedingswaarde. 
Ze worden toegevoegd aan producten om een eigenschap te verbeteren, 
vooral E621 is slecht. Kijk dus goed op de verpakkingen. Over vitamines 
is al veel bekend. Bijvoorbeeld: Vitamine D is een van de weinige 
vitamines die het lichaam zelf kan maken. Onder invloed van zonlicht 
wordt in de huid vitamine D gevormd. Vaak is het verstandig om in de 
wintermaanden als je niet veel buitenkomt deze vitamine in te nemen. De 
meeste vitamines komen in gezonde afwisselende voeding voor en het is 
vaak niet nodig deze extra in te nemen. Ook de hype van superfood is al 
weer achterhaald. Het beste is gewoon gezond eten uit de schijf van 5 
dan krijg je alles binnen wat nodig is om een gezond energiek leven te 
leiden. De avond werd afgesloten met een quiz. De in die quiz gesteld 
vragen werden nog behandeld. Ciska bedankte Truus voor deze avond 
over “gezonde voeding” en wenste iedereen een goed thuiskomen. 
 

Marijke Uitbeijerse 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
SCHOONMAAKAVOND ODOORNERVEEN 
Wil je meehelpen om het dorp schoon te houden? Help allen mee, ruim 
het zwerfafval voor het huis op en zet het deze avond aan de straat. 
 
Je kunt je opgeven bij: 
Plaatselijk Belang, Trea Evenhuis 
Tel: 382097 of via de mail: aevenhuis@live.nl 
 
Bij opgave: 
We verzamelen bij het dorpshuis om 18.30uur en we hopen tegen 20.30 
uur klaar te zijn. Als afsluiting nuttigen we een drankje in het dorpshuis. 
Neem voor je eigen veiligheid een fluoriderend hesje mee + werk-
tuinhandschoenen. Voor vuilniszakken wordt gezorgd. 
  
Graag zien wij u op vrijdag 10 april bij het dorpshuis. 
 
 
PAASVUUR 
Goede vrijdag, paashaas, chocolade eitjes, neuties schieten en dan is het 
ook alweer tijd voor de aloude traditie “Het paasvuur”.  Tweede Paasdag 
(maandag 6 april) rond 20:00 uur wordt de bult weer aangestoken op het 
terrein bij de familie Uiterwijk, Noordzijde 33, Odoornerveen. 
 
Het inbrengen van het snoeihout kan op de volgende drie 
zaterdagen: 21 maart, 28 maart en 4 april op het terrein van 
Noordzijde 33 (bij de familie Uiterwijk). Voor inwoners van Odoornerveen 
zitten hier geen kosten aan verbonden.  
Voor de buitendorpen gelden de volgende tarieven: 
- Autokar €2,- 
- Grote kar €4,- 
- Kipper  €7,- 
 
 
JAARVERGADERING 
Op maandagavond 16 maart is de jaarvergadering van Plaatselijk Belang. 
Alle leden ontvangen een uitnodiging en de agenda van deze avond. Wij 
hopen op een grote opkomst! 

Bestuur Plaatselijk Belang 
  



90 JAAR GELEDEN 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
13 maart 1925 - Odoornerveen 
Onaangename ontdekking 
He denmorgen kwam de rentenier De L. tot de minder aangename 
ontdekking, dat zijn schuurtje bij het nieuwe huis gebouwd en nog niet 
geheel voltooid zijnde, door onbekende oorzaak plat aan de grond lag. 
 
 

90 JAAR GELEDEN 
14 maart 1925 – Odoornerveen 
Zanguitvoering 
Hedenavond gaf de gemengde zangvereniging “Excelsior” van Scoonoord 
hier een uitvoering in ’t café Naber. Nadat met een kort woord geopend 
was werden verschillende liederen ten gehore gebracht, die zeer in de 
smaak vielen van het talrijke publiek. Het toneelspel “Meneer de Senator” 
werd vlug afgespeeld en dat de aanwezigen genoten bleek wel uit het 
langdurige applaus. In de pauze kregen wij “Het Klompenlied” en het 
“Tirolerlied”, die door hunne smaakvolle costuumpjes en aardig passende 
woorden zeer veel effect maakten. Een woord van dank aan allen die 
medewerkten om dit feest op zo uitnemende wijze te doen slagen, is hier 
zeker op z’n plaats. Muziek van den heer Van Deden uit Emmen vrolijkte 
het geheel op. 
 
 

85 JAAR GELEDEN 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
19 maart 1930 Odoornerveen 
Verkocht 
Ten overstaan van notaris R.A. Lammers te Gieten werd heden ten 
verzoeke van de Erven A. Ottens alhier publiek verkocht een arbeiders-
behuizing met erf en tuin, staande en gelegen te Odoornerveen, groot 
16.50 Are. Koopster werd Wed. J. Ottens te Schoonoord voor f 670,00. 
  



DORPSFEEST 2015 
 
De voorbereidingen voor het 160-jarig bestaan van Odoornerveen zijn in 
volle gang en het programma is klaar. Zaterdag 6 juni wordt het feest 
officieel geopend en worden er door de kinderen ballonnen opgelaten 
waarna ze zich lekker kunnen uitleven op een zeskamp.  
’s Middags en ’s avonds worden de straten in de gelegenheid gesteld zich 
van hun beste kant te laten zien. In de middaguren worden er heuse 
highlandgames gehouden en ’s avonds vindt er een culturele avond plaats 
waarbij de straten elk zo'n 10-15 minuten podiumtijd krijgen. DJ Kevin 
zorgt voor de muzikale noot. We hebben de straten weer opgedeeld zoals 
gebruikelijk, de Noorzijde opgesplitst in 2 teams, de Zuidzijde idem, de 
Borgerzijtak een team en de TAZ (Torenwijk, Achterweg, Zijtak) een team. 
We hebben al een aantal enthousiaste mensen gevonden die 
contactpersoon willen zijn voor hun straat, maar helaas is dit voor een 
team van Zuidzijde 2 (Zuidzijde 19 tot om de bocht naar Schoonoord) nog 
niet gelukt. Is er iemand die dit op zich wil nemen? Stuur dan even een 
berichtje naar dorpsfeestodoornerveen@gmail.com. Dinsdag 10 maart om 
19.30 uur worden alle contactpersonen even een half uurtje bijgepraat 
over de plannen. Het zou toch erg jammer zijn als Zuidzijde 2 dit keer niet 
mee zou doen?  
Zondagmorgen beginnen we met een brunch. Hierna 
worden er diverse demo’s gegeven met aan het einde van 
de middag een optreden van Harm en Roelof, het alom 
bekende duo uit Sleen! Als afsluiter van het feestelijke 
weekend wordt de BBQ aangestoken. 
Veel te beleven dus, hou allemaal het weekend van 6 en 7 
juni vrij! 

Besturen c.v. MIK en Plaatselijk Belang 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de vorige Snikke miste u het nieuws vanuit SVO. Dat had te maken met 
een verplaatste bestuursvergadering, op grond waarvan er geen nieuws 
viel te melden. 
De maand maart is doorgaans voor SVO een drukke maand. In maart 
wordt periodiek overlegd met de Deelnemers Advies Raad (DAR), de 
jaarvergadering vindt plaats en vaak (ook dit jaar) staat een van de twee 
jaarlijkse klussendagen gepland.  
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op 24 maart. De vergadering vangt 
aan om 20.00 uur in dorpshuis De Miet. De agenda luidt als volgt: 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Jaarverslag 2014 
4. Verslag kascontrolecommissie 
5. Financieel jaarverslag 2014 
6. Vergaderonderwerpen 
7. Bestuurswissel 
8. WVTTK en Rondvraag 
9. Sluiting 

Noteert u allemaal deze datum in uw agenda? Er volgt geen nader bericht. 
We hopen veel gebruikers van het verenigingsgebouw te mogen 
begroeten op de 24e! 
 
Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de gemeente Borger-Odoorn enige 
tijd geleden aangekondigd dat zij stopt met het faciliteren van de oud-
papier-inzameling. Het wordt aan het plaatselijk initiatief overgelaten hoe 
de inzameling vanaf april 2015 moet worden geregeld. Om deze reden 
heeft SVO een inventarisatie uitgevoerd op alternatieven, die erin heeft 
geresulteerd dat we vanaf de maand april op vrijwel dezelfde wijze zullen 
blijven inzamelen, maar gebruik gaan maken van Virol, een ander afval-
inzamelbedrijf.  Behalve de verandering van bedrijf en, naar wij hopen, 
ook een verhoging van de financiele opbrengst, verandert er qua 
inzameling voor ons dorp niets. SVO hoopt op een vruchtbare 
samenwerking met Virol! 
De mensen die af en toe de vloer betreden van de gymzaal zullen 
mogelijk gemerkt hebben dat de vloer niet meer optimaal is.Om die reden, 
maar mede ook vanwege het feit dat SVO daar begrotingstechnisch 
rekening mee heeft gehouden, wordt op dit moment geinventariseerd welk 
bedrijf zou kunnen voorzien in vervanging van de sportvloer. De vloer is 
sinds de bouw van de gymzaal nooit vervangen. Omdat het gaat om een 



aanzienlijke uitgave is het voor SVO de uitdaging de juiste mix te vinden 
tussen kostprijs en kwaliteit. De marktaanbieders op dit hele specifieke 
terrein zijn beperkt. Op dit moment is SVO in gesprek met twee 
aanbieders.  
Verheugd is SVO om te melden dat zij de herinrichtingsoperatie nu als 
volledig afgerond beschouwt. Lange tijd was het wachten op de 
leverancier van het meubilair die nog een aanvullende zending tafels, 
stoelen en barkrukken zou aanleveren. Nu dat eindelijk is gebeurd 
resteren nog slechts enkele kleine aanpassingen in de inrichting die 
gaandeweg het jaar zullen worden verricht. SVO is blij met het resultaat 
als geheel en hoopt dat ook gebruikers die mening zijn toegedaan. We 
blijven de meningen daaromtrent nog enige tijd monitoren, onder andere 
via de DAR.  

Robert Nijboer 
secretaris 

 
  



GLASVEZEL VRAGEN 

 
 
Antwoord op veelgestelde vragen 
Huidige stand van zaken 
Op dit moment hebben zich van de 160 woningen, 43 vrijblijvende 
inschrijvingen voor glasvezel via ECO Oostermoer binnen gekomen. 
Spijtig genoeg  blijft het noodzakelijk dat steeds meer mensen zich 
aanmelden. 
Waarom glasvezel van ECO Oostermoer in Odoornerveen? 
We maken steeds meer gebruik van internet, daardoor wordt het te druk 
op de netwerken die nu gebruikt worden. Er is nauwelijks bandbreedte 
over voor nieuwe diensten die de zorg, het onderwijs, toerisme en 
bedrijvigheid in de regio kunnen verbeteren. Misschien is er nu nog niet 
direct sprake van overbelasting, maar omdat we steeds meer gebruik 
gaan maken van bijvoorbeeld internetdiensten en digitale televisie 
belasten we de bestaande netwerken steeds zwaarder. 
Waarom nu een netwerk opbouwen? 
Veel buitengebieden hebben nu al onvoldoende mogelijkheden, terwijl de 
behoefte aan breedband internet snel groter wordt. De internetsnelheden 
in dorpen als Odoornerveen zijn via ADSL van bijvoorbeeld KPN ronduit 
bedroevend en ook in een grotere plaats als Odoorn en Borger - waar 
kabelinternet van Ziggo wel beschikbaar is - is het niet mogelijk snel grote 
bestanden te uploaden (nodig voor bijvoorbeeld cloudopslag/cloud 
computing) of goede kwaliteit videoverbindingen op te zetten ten behoeve 
van bijvoorbeeld zorg op afstand. Huidige netwerken via een koperdraad 
(telefoonnetwerk/ADSL) volstaan niet meer om al het verkeer aan te 
kunnen. 
Waarom niet wachten op Ziggo, KPN of Reggefiber?  
KPN, Ziggo en Reggefiber hebben geen interesse in aanleg van een 
glasvezelnetwerk in dunbevolkte gebieden, dat is voor hun op korte 
termijn niet rendabel genoeg. Bovendien kunnen de bestaande partijen 
erg veel geld verdienen met het blijven aanbieden van de huidige lage 
snelheden vanwege de reeds afgeschreven investeringen in de bestaande 
koperkabels voor televisie en telefonie. Zij staan dus niet te trappelen. 
Kan ik via dit netwerk normaal televisie kijken, telefoneren en internetten? 
Ja. Er zijn nu al veel providers die interesse tonen voor het aanbieden van 
diensten in het gebied. De providers bieden precies dezelfde televisie, 



internet en telefoon als KPN en Ziggo, alleen hebben we keuze uit 
meerdere providers. 
Hoeveel moet ik betalen voor aanleg naar mijn huis en voor de aansluiting 
van mijn huis? 
Niets! De kosten voor aanleg en aansluiting zitten in de maandelijkse 
abonnementskosten van de provider. Dat geldt voor alle mensen die in 
eerste aanleg meedoen. Wilt u achteraf aangesloten worden, dus als de 
glasvezel er al ligt? Dan brengt dat wel kosten met zich mee! Achteraf 
aansluiten kost éénmalig tenminste € 750,= naast de maandelijkse kosten 
voor het abonnement. 
Het is me niet duidelijk welke keuzemogelijkheden ik heb. Kunt u me dat 
nog een keer uitleggen? 
U heeft de keus uit twee opties te weten: 

1. U betaalt € 37,= per maand voor een alles-in-1 abonnement 
TV/bellen/internet 100 Mb/s. Daarbij zijn de aansluitkosten 
inbegrepen. Na 20 jaar bent u alsnog zelf eigenaar geworden van 
uw glasvezelaansluiting. 
óf: 

2. U betaalt éénmalig € 1500,= aansluitkosten en ontvangt daarvoor 
een korting van € 9,= per maand en betaalt dus maar € 28,= per 
maand voor een alles-in-1 abonnement TV/bellen/internet 100 
Mb/s. U bent direct eigenaar van uw aansluiting en verdient de 
initiële investering in ca. 14 jaar terug door de korting. 

Zie voor meer antwoorden op veelgestelde vragen, meer informatie en de 
mogelijkheid tot vrijblijvend aanmelden www.wilookglasvezel.nl 
U kunt ook altijd even bellen met Sjaak Janson, tel. 06-51155602 
 
  



ZONNEBLOEM 
 
Zaterdag 31 januari 2015, onze jaarlijkse nieuw jaar bijeenkomst van de 
Zonnebloem, afdeling Odoorn en omstreken. De gasten uit Exloo , Odoorn 
en Klijndijk werden met de bus van Drenthe Tours gebracht en gehaald, 
deze werd ons gratis aangeboden. Hiervoor onze hartelijke dank. 
Om 14.00 uur opende de voorzitter de middag en heet een ieder van harte 
welkom, vooral de verpleegkundige deze middag Elly Hummel uit Odoorn. 
Diny Hoogerdijk onze eigen verpleegkundige was met vakantie. Ook 
hadden we dit jaar weer een stagiaire José Beijering. Ze bedankte  
iedereen met name Bakker Kuipers,  Ons Dorpshuis, voor de giften die we 
kregen voor de verloting. 
Dan is het tijd voor de cabaretgroep van Dittum en van Dattum bestaande 
uit vier heren.Met de tekst; in 80 minuten een reis om de wereld. Alle 
liedjes waren zelf geschreven. Ze vertrokken met de bus naar Rusland en  
zongen een lied over de Wolga, daarna naar Griekenland. In de eerste 
pauze werden er lootjes voor de verloting verkocht en de consumpties 
voor de 2e pauze werden op genomen. 
Dan weer verder met de reis Oostenrijk werd aan gedaan (schaatsen op 
de Weissensee.) het vliegtuig in richting Amerika, Mexico. 2e pauze; een 
hapje en een drankje en de verloting. 
Terug naar huis maar eerst Schotland met een Schotse dans in de kilt. 
Dan de landing in Nederland met het liedje de mooiste meid van de klas.  
En als slot: De wereld is mooi als je het maar wilt zien. 
Om 5 uur sloot de voorzitter deze middag . Een spelersbus van FC 
Groningen stond klaar om onze gasten weer naar hun opstapplaats terug 
te brengen . 
 
  



 
 

Bibliotheek Schoonoord en 
Huus van de Taol Kom in de Kunde 

-Een cursus over taol en cultuur van Drenthe- 
Wat: Cursus van drie lessen over de Drentse Taol, meziek , schrieverij, 
dorpen en nog veul meer. 
Wie: Docent Henk van Tellingen,  oud- inwoner van Schoonoord 
Waar: Bibliotheek Schoonoord Kerklaan 10, 7848 AB Schoonoord 
Wanneer: 17, 24, en 31 meert 
Beguntied: 20.00 uur 
Kosten: € 25,00 (inclusief cursusboek) 
Info/Opgave: Bibliotheek Schoonoord tel. 0591-381766 
info@bibliotheekschoonoord.nl 
Huus van de Taol: tel. 0593-371010 info@huusvandetaol.nl  
Henk van Tellingen: tel. 0591-361752 
Frans Westenbrink: tel. 0591-381608 
Opgave voor 10 maart. 
 
 
 
Wie mist er een rode kat? Hij/zij verblijft nu bij ons. 
Noordzijde 7-G. Telefoon 512355. 
  
 
 

  



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  60 pnt  Marloes Boels  30 pnt 
Pascal Eggens 30 pnt  Anne Ruiter  30 pnt 
Nienke Eggens 10 pnt  Lars Eggens  20 pnt 
Thijs Ruiter  10 pnt  Marlijn Eggens 10 pnt 
Chayenne  10 pnt  Jeffrey Eggens 10 pnt 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
JAAROVERLEG 
Op 24 februari vond het jaaroverleg van de Snikke plaats. Hieraan werd 
deelgenomen door de Beheerscommissie en alle vaste medewerkers aan 
de Snikke. Tijdens het overleg worden zowel de financiën besproken als 
ook het gebruik van de apparatuur, de inhoud van de Snikke en enkele 
andere zaken. 
Aan het bingospel doen veel dorpelingen enthousiast mee. Ook al zijn er 
nog geen winnaars van het huidige spel, toch is er al besloten om  ook in 
het komend seizoen weer zoveel mogelijk kaarten te verkopen. Met 
ingang van het nu lopende spel zal de helft van de opbrengst van de 
verkochte kaarten voor de dorpskrant zijn en de andere helft zal als 
prijzengeld worden uitgekeerd. In voorgaande jaren was 2/3 van de 
opbrengst voor de dorpskrant en 1/3 voor de prijzen. Met de kans op meer 
en/of hogere prijzen hopen we dat er nog meer kaarten worden verkocht. 
We hebben geen gebrek aan advertenties. Deze brengen natuurlijk ook 
geld in het laadje en de adverteerders hopen dat we hun zaken zullen 
bezoeken. 
Aan de kleurplaat zowel als aan de puzzels wordt enthousiast mee 
gedaan, hoewel het mooi zou zijn als het aantal deelnemers nog wat 
groter was. De diverse rubrieken lopen goed. Alleen “Het weekend van…” 
kwam niet weer van de grond. Hiertoe zal een nieuwe poging worden 
gedaan. 
Verder waren er een paar ideeën voor nieuwe rubrieken. We hopen dat 
daar door de inwoners aan mee wordt gedaan. Mocht iemand op- of 
aanmerkingen hebben op de inhoud van de Snikke of misschien een goed 
idee, dan horen we dat natuurlijk graag.   
De Snikke is tenslotte een dorpskrant vóór maar vooral ook dóór 
Odoornerveners. 
 
BINGO 
Voor zover we weten is er nog geen volle BINGO-kaart ingeleverd. 
Iedereen heeft dus nog alle kans op een “dikke” hoofdprijs. De volgende 
zes getallen hebben we voor u getrokken: 
 

– 24 – 43 – 11 – 69 – 51 – 61 – 
 
Volle kaart? Zet uw naam en adres achter op de kaart en lever hem in bij 
de familie Nienhuis, Noordzijde 17.  



PUZZEL 
 
Deze maand zijn er wederom diverse oplossingen ingeleverd waaronder 
van twee nieuwe deelnemers. Het verschil in punten in het linker rijtje is 
nog steeds minimaal temeer de top-vier allen 10 punten hebben gescoord. 
Wellicht dat na deze maand de stand een andere volgorde heeft. Na 6 
puzzels is de tussenstand als volgt: 
1. J. Eggens (Odoorn) 60 pnt  5. Geert Boels  19 pnt 
2. H.J. Pleiter (Vlagtwedde) 59 pnt  6. Albertje Nienhuis 10 pnt 
3. A. Cremers   58 pnt      Erik Nijenhuis 10 pnt 
4. C. Zandbergen  57 pnt      J.W. Eggens 10 pnt 
5. G. Loman   36 pnt      Bettie Kuipers 10 pnt 
 
Oplossing puzzel van de vorige maand: 
Horizontaal:    Verticaal: 
4) Trekker    1) De Snikke 
6) Vrouwen van Nu   2) Plaatselijk Belang 
8) Schoonmeer   3) Knapzakroute 
10) Odoornerveen   5) Oranjekanaal 
11) De Miet    7) Modelvliegveld 
13) Jaagpad    9) Noordzijde 
14) Zijtak    12) Platteland 
16) Torenwijk    15) Streek 
 
Deze maand bestaat de puzzel 
uit 2 sudoku's. En dan niet 
bestaande uit cijfers echter uit 
letters. Verder gelden de 
algemene regels om een 
sudoku op te lossen. Dus in 
iedere horizontale rij én in 
iedere verticale kolom komt 
elke letter één keer voor. 
Tevens in iedere rooster van 
3x3 hokjes komt ook iedere 
letter één keer voor. 
 
Nadat beide sudoku's zijn 
opgelost hoort iedere letter op 
de onderste rij bij het getal dat 
onderaan de sudoku staat. 



Bijvoorbeeld letter P hoort bij 
het getal 2. Vervolgens kunnen 
de letters bij het juiste getal 
worden ingevuld in het diagram 
waar uiteindelijk een spreuk 
tevoorschijn komt.   
 
De gehele puzzel inleveren via 
desnikke@hotmail.com of in de 
brievenbus van Noordzijde 7-B 
voor of op 1 april. 
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