
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van NU    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  30 maart 2016     
 
De aflevering van deze “Van de Redactie” wordt al op dinsdag 
geschreven. Dinsdagmiddag, om precies te zijn. 
Na de paar laatste zonnige maar ook frisse februaridagen, klettert nu de 
regen weer tegen de ramen. Regendruppels met soms een bevroren kern 
smelten langzaam terwijl ze naar beneden glijden. Eigenlijk hebben we 
wel genoeg van al die nattigheid, maar wie weet blijkt het later in het jaar 
toch weer ergens goed voor te zijn geweest. 
Wie er wel met het weer geboft hebben waren de mensen die geboren zijn 
op 29 februari. Eindelijk weer eens jarig op de juiste dag!  
Zo’n laatste zonnige februaridag is dan wel een cadeau!   
Intussen zijn de eerste twee maanden van het jaar alweer voorbij en 
bereiden we ons voor op de lente. De sneeuwklokjes en krokussen staan 
in volle bloei en hier en daar bloeien al struiken of een boom.   
In deze Snikke vindt u vast een aankondiging voor het “Neuties schieten” 
op tweede Paasdag in de gymzaal. Het is altijd een gezellige morgen met 
vaak een verrassing wanneer iemand in één keer alle noten van de rij af 
schiet. Daarvoor hoef je niet geoefend te zijn; bovendien zullen er maar 
heel weinig mensen zijn die van te voren al oefenen. Dan nòg zijn de 
omstandigheden vast niet te vergelijken met die in de gymzaal. 
We hopen dat er ook weer een paasvuur zal zijn al zijn er geruchten dat 
het niet meer op de bekende plek bij de “de Lange’s brug” zal plaats- 
vinden. Hopelijk vindt Plaatselijk Belang een andere geschikte plaats. 
Vrolijk Pasen gewenst! 
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AGENDA 
 
19 mrt – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
15 mrt – Vrouwen van Nu 
16 mrt – Klaverjassen 
22 mrt – Jaarvergadering St. Verenigingsgebouw Od’veen 
28 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
27 mrt – Eerste Paasdag 
28 mrt – Tweede Paasdag 
28 mrt – Neuties schieten (c.v. MIK) 
29 mrt – Dorpsbezoek afvaardiging gemeente (Plaatselijk Belang) 
30 mrt – Klaverjassen 
30 mrt – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
12 apr – Vrouwen van Nu 
13 apr – Klaverjassen 
16 apr – Oud papier (c.v. MIK) 
21 apr – Vrouwen van Nu 
27 apr – Klaverjassen 
27 apr – Koningsdag 
30 apr – Inzamelactie oud ijzer (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van dit seizoen is als volgt: 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 50 pnt    Nienke Eggens 20 pnt 
Thijs Ruiter 20 pnt    Anne Ruiter  20 pnt 

Marlijn Eggens 10 pnt 
      Lars Eggens  10 pnt 
      Pascal Eggens 10 pnt 
 



135 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 21 maart 1871 
Schoonoord – Gister zijn hier tot niet geringe blijdschap hunner ouders de 
meeste kinderen onder deze volksplanting uit de gemeente Zweeloo en 
Westerbork, welke de 2-den Januari j.l. van de school geweerd werden, 
daar opnieuw toegelaten. 
Die uit de gemeente Zweeloo waren gewapend met een schriftelijke 
vergunning van hun burgemeester. 
Het doet ons echter leed te moeten berigten, dat de kinderen uit de 
gemeente Odoorn die hier zoo dicht bij school woonachtig zijn, vooralsnog 
niet in dit voorregt deelen, te meer baart dit verwondering daar de 
gemeente Sleen het schoolbezoek van hier van kinderen uit andere 
gemeenten thans weer op de oude voorwaarden toestaat. 
 
 
 

95 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 4 maart 1921 
Odoornerveen – Tot leden van de oudercommissie van de openbare 
school alhier zijn benoemd de hh: J. Beugels, L. Hooiveld, L. Kienecker, J. 
Smit en J. Zomers 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 24 maart 1921 
Odoornerveen – Bij den arbeider T. alhier is zondagnacht de put met 
petroleum onbruikbaar gemaakt. ’t Is te hopen dat de laffe dader 
gevonden wordt.      
  



VROUWEN VAN NU 
 

 
80-jarig bestaan Vrouwen van Nu 
 
Op 18 februari 2016 bestaat de vereniging 80 jaar wat wij op 9 februari 
hebben gevierd met een uiterst geslaagde feestavond. Zo’n 80 jaar 
geleden is de vereniging gestart met 36 leden en in de loop der jaren 
ontvielen ons leden en kwamen er nieuwe jonge gezichten bij. Nu hebben 
we 44 leden. De vereniging komt voort uit de Nederlandse Bond van 
Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (opgericht in 1930), die in 1946 
haar naam wijzigde in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. In 
2002 veranderde de naam in: NBvP Vrouwen van Nu. Deze avond 
hebben wij Willy Beuker gehuldigd die al 50 jaar lid is. Zij werd door onze 
voorzitter Ciska met mooie woorden en een oorkonde en bloemetje in het 
zonnetje gezet. Het leuke was dat zij er totaal geen erg in had dat dit zou 
gebeuren. Er waren deze avond op een aantal zieken en vakantiegangers 
na, 38 leden aanwezig. Wij werden bij binnenkomst met een corsage 
verrast. Deze was gemaakt door de creaclub onder leiding van Marjolein 
Tamminga. Er volgde een drankje voor iedereen en er stond op de tafels 
een gebakje. Deze waren ons aangeboden door het stichtingsbestuur van 
dorpshuis De Miet. De zaal was leuk versierd en het biljart was verplaatst 
zodat er genoeg plaats was voor alle tafels. Op het biljart werd door de fa. 
Knol een warm en koud buffet opgesteld. De muzikale omlijsting werd 
verzorgd door Harry’s one man showband. Allereerst nam Ciska het 
woord om iedereen welkom te heten. Zeker de vrijwilligsters Marijke 
Lubberts en Kitty Eggens werden genoemd en later geroemd om hun fijne 
verzorging van de avond. Daarna konden we genieten van het leuke 
gebakje met het 80 logo erop. Harry begon ook met zijn muziek en tafel 
voor tafel konden we ons bordje opscheppen met allerlei heerlijks. Voor 
ieder wat wils. De stemming kwam er al snel in en de voetjes gingen van 
de vloer. Er werd gedanst en aan de polonaise werd door menigeen 
meegedaan. Bij gebrek aan mannen konden de vrouwen ook met elkaar 
dansen. Op een gegeven moment kwam een verslaggever van Week in 
Week uit binnen en werden er foto’s gemaakt. Nogmaals met Willy Beuker 
en bijvoorbeeld ook het oudste en jongste lid van de vereniging, t .w. 
Aaltje Cremers ( 86) en Eliska van Heijningen ( 50). Hij kreeg zelfs de hele 
groep op de foto. Harry hield de dames goed aan de gang, want er 
konden verzoeknummers worden ingediend zodat ieder aan zijn muzikale 
trekken kon komen. Van Manuela tot Kom van dat dak af kwamen zonder 
aarzelen uit zijn mond. Maar aan alles komt een eind en om 10 uur werd 
de avond afgesloten.  



De Stukken van Toen werden de Vrouwen van Nu. Maar zonder 
onbescheiden te zijn konden de meesten nog aardig uit de voeten en 
werd het een zeer geslaagde avond.                        
De eerstvolgende verenigingsavond van de Vrouwen van Nu is op 
dinsdag 15 maart 2016. Deze avond wordt verzorgd door het 
eendagsbestuur. Een verrassing voor ons allemaal. 

Marijke Uitbeijerse 
 
 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Paasvuur: 
Helaas moeten we mededelen dat er dit jaar geen paasvuur ontstoken zal 
worden in Odoornerveen. Tijdens het organiseren van deze traditie en het 
aanvragen van de nodige vergunningen heeft de familie Uiterwijk en 
daarbij ook de familie Begeman, bij wie het paasvuur al jaren werd 
gehouden, aangegeven geen ruimte meer te kunnen bieden. Het was te 
kort dag om nog een andere locatie en bijbehorende vergunningen te 
organiseren.  
Voor diegene die nu met zijn snoeihout opgezadeld zit; Paasvuur Exloo 
zoekt snoeihout (zie week in week uit). 
Via deze weg willen wij familie Uiterwijk en Begeman bedanken voor alle 
jaren paasvuur en willen we meteen een oproep plaatsen: Wie nog een 
geschikte locatie weet/ heeft/ ter beschikking wil stellen, neem contact op 
met Plaatselijk Belang! 
 
Jaarvergadering Plaatselijk Belang: 
De jaarvergadering voor de leden van Plaatselijk Belang vindt plaats op 
donderdag 17 maart in het dorpshuis. Hiervoor wordt nog een uitnodiging 
rondgebracht. 
 
Dorpsbezoek Afvaardiging gemeente: 
Dinsdag 29 maart komt de gemeente met een afvaardiging van het 
college en de raad op bezoek in Odoornerveen. Deze afvaardiging is al in 
verschillende omliggende dorpen geweest om kennis te maken. Het doel 
van het bezoek is kennis nemen van hetgeen dat leeft/ speelt in 
Odoornerveen. Van 19:00 uur tot 20:00 uur worden geïnteresseerde 
inwoners van Odoornerveen uitgenodigd in het dorpshuis voor een 
interactie met deze afvaardiging. Wanneer je van plan bent om te komen 
geef dit dan bij voorkeur even aan met een mail naar 
timdewaard@icloud.com of bel 06-15097966.  
 
Glasvezel internet/ www.wilookglasvezel.nl: 
Nu je dit leest is het handig om direct even naar je computer te lopen, je 
laptop/tablet te pakken en naar www.wilookglasvezel.nl te gaan. Hier kun 
je je heel simpel aanmelden en je intentie uitspreken dat je ook vindt dat 
er een betere internetverbinding moet komen in de buitengebieden van 
Borger-Odoorn en met name in Odoornerveen. Doe je het niet voor jezelf, 
doe het dan voor je dorpsgenoten! Graag voor April.  
 



Klein voorbeeldje; Ik moest 320 foto’s bij 12 personen zien te krijgen die in 
Groningen, Friesland en Drenthe wonen. Via het programma “we transfer” 
kan ik heel gemakkelijk de foto’s op het internet plaatsen en krijgen de 
personen een mailtje met een link waar ze deze 320 foto’s kunnen vinden. 
Het programma geeft de tijdsduur van het plaatsen aan: bij mij aan de 
Zuidzijde 3 dagen en 6 uur…. Hetzelfde gedaan bij mijn moeder in Assen: 
38 minuten. Het trage internet is voor veel mensen een luxe probleem, 
maar voor mensen met een eigen bedrijf aan huis of studenten een 
behoorlijke last. 

Tim de Waard 
Secretaris Plaatselijk Belang 

 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Contributieverhoging c.v. MIK. 
Op onze jaarvergadering van 11 februari jongsleden, is besloten met 
goedkeuring van de vergadering de contributie te verhogen. 
Dit is jarenlang €5,00 geweest. Door inzet van vrijwilligers, sponsoren en 
door op de kleintjes te letten hebben we dit altijd kunnen volhouden. 
Maar ook bij ons gaan de kosten omhoog. Om toch nog een mooi 
jaarprogramma voor u te kunnen organiseren, hebben we er voor gekozen 
om de contributie naar €10,00 te verhogen.  
Wij doen als bestuur ons uiterste best om voor u als gezinslid het allemaal 
zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarbij is een heel belangrijk 
onderdeel sponsoring, zonder deze ondernemers is het organiseren van 
het jaarlijks toneel en om de 5 jaar het grotere midzomernachtfeest een 
heel stuk moeilijker. Met deze extra financiën kunnen we ook de kas van 
c.v. MIK  de aankomende jaren weer gezond houden! 
Onze doelstelling is dan ook, dat u als deelnemer aan de meeste dingen 
die wij  organiseren gratis deel kunt nemen. 

Met vriendelijke groet, 
c.v. MIK. 

 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 

Neuties schieten 
 

Op 2de Paasdag, maandag 28 maart, 
gaan we weer proberen, 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 
gymzaal 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 2e paasdag. 
 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



DE ZONNNEBLOEM 
 
Zonnebloem Odoorn en Omstreken. 
6 februari 2016 organiseerde de Zonnebloem  een gezellige middag in 
Ons Dorpshuis te Valthe. Om 13.15 arriveerden de eerste gasten die met 
eigen vervoer kwamen. De bus was er om 13.30 uur. 
Eerst even een kopje koffie/ thee met eigen gebakken kniepertjes . Om 
14.00 uur opende de voorzitter deze middag en heet een ieder welkom. 
Dan een optreden van het Duo Jan & Marga, Marga komt uit Sellingen  
en Jan uit Stadskanaal. 
Het eerste liedje dat ze zongen was  Ranja met een rietje, onze gasten 
zongen uit volle borst mee.  Ook het volgende liedjes  zong iedereen mee. 
Sommige gasten kregen de microfoon onder hun neus gedrukt , waar 
Annelies wat foto`s van heeft gemaakt . 
1e pauze  lootjes verkoop en een hapje en een drankje. Daarna weer een 
optreden van Jan en Marga met liedjes uit de oude doos. o.a Willeke 
Albertie , Vader Abraham enz. Ook brachten ze was levensliederen waar 
iedereen met volle aandacht naar luisterde. 
Om 16.45 uur sloot de voorzitter deze middag en bedankte iedereen voor 
het kopen van loten, en Drenthe tours voor de gratis bus, Bakkerij Kuipers 
en bloemenhuis Kort , Dorpshuis voor hun bijdragen aan de verloting. Alle 
vrijwilligers bedankt voor hun inzet bij deze middag.  En Jan en Marga  
kregen een bloementje en envelop aan geboden voor deze geslaagde 
middag. 
Afsluiting met de verloting; sommige gasten hadden zelf heel veel prijsjes 
en anderen niets. Om 17.00 uur was de bus er en ging iedereen weer 
huiswaarts. 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De prijzen worden per maand verdeeld aan de hand van de volgorde van 
de getrokken getallen en dus niet verdeeld door middel van volgorde van 
binnenkomst. De volgende getallen zijn getrokken: 
 

– 70 – 35 – 28 – 53 – 47 – 38 – 
 
Wanneer alle getallen van uw BINGO-kaart zijn weggestreept dan kunt u 
uw volle BINGO-kaart inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Graag 
uw BINGO-kaart duidelijk voorzien van naam en adres. 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Zo aan het begin van het nieuwe jaar wordt altijd de balans opgemaakt 
om na te gaan of we ons aan de door onszelf opgelegde financiële kaders 
hebben kunnen houden. De resultaten worden neergelegd in de 
jaarrekening, die eenmaal per jaar besproken wordt in de jaarvergadering. 
SVO houdt altijd een openbare jaarvergadering die v oor iedere inwoner 
toegankelijk is. Dit jaar houden we de jaarvergadering op 22 maart 
aanstaande, ’s avonds om 20.00 uur in dorpshuis De Miet. 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen 
4. Jaarverslag 2015 
5. Verslag kascontrolecommissie 
6. Financieel jaarverslag 2015 
7. Vergaderonderwerpen 

- vaststellen tarieven 
8. Bestuurswissel 
9. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag 

We hopen dat we op deze avond weer vele belangstellenden mogen 
begroeten! Noteer de datum in uw agenda; er komt geen herhaalde 
berichtgeving! 
Voor aanvang van de jaarvergadering vergadert SVO nog met de 
deelnemersadviesraad. Voor zover daaruit belangrijke onderwerpen naar 
voren komen, zullen we die vermelden in de volgende Snikke. 
Op 30 april aanstaande houden we onze jaarlijkse oud-ijzer-inzamelactie. 
Hebt u nog oude metalen die u kwijt wilt? U doet ons een groot plezier die 
te bewaren tot wij huis aan huis op 30 april langskomen. De opbrengst 
van de inzameling komt geheel ten goede aan het verenigingsgebouw. 
Mede door de oud-ijzer-actie slagen wij er ieder jaar weer in de prijzen zo 
laag mogelijk te houden. In de volgende Snikke herhalen wij deze 
mededeling gedetailleerder. 
 
 
  


