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Niet goed wetend wanneer we deze Snikke moeten maken, probeer ik een
van de Snikke-medewerkers aan de telefoon te krijgen.
Als er opgenomen wordt versta ik zijn naam niet goed. Ik stel mijn vraag nog
eens en krijg als antwoord: “Daar spreekt u niet mee”.
“Nee, dat begrijp ik nu ook, maar is hij aanwezig?”
“Dat weet ik niet mevrouw, ik ben de schilder!”
“Schildert u dan maar prettig verder!” “Ha,ha,ha,….”
Daar schiet ik dus niets mee op en besluit om het schrijven van dit
redactioneel stukje dan toch meteen maar af te maken. Ik ken mezelf en weet
dat mijn aandacht heel gauw is afgeleid en dit schrijven dan zal blijven liggen
tot het allerlaatste moment.
In de vorige Snikke las u een stukje over een “Buitengewoone vergadering
van het Rundveefonds”.
Verderop in deze Snikke is het verslag te lezen van de oprichting van dit
“Rundveefonds Schoonoord – Odoornerveen”. Ook dit is weer een stukje
geschiedenis van Odoornerveen. Ergens halverwege wordt gesproken over
het “tapeeren en branden” van het rundvee.
De betekenis van “tapeeren” kan ik nergens vinden. In de eerdere zin
wordt gesproken over “taxeren en branden”. Je zou dus kunnen denken dat
“tapeeren” fout is geschreven, maar het staat er zo duidelijk dat er geen
vergissing mogelijk is. Ik zou natuurlijk graag willen weten of er iemand is die
me kan vertellen wat “taperen” in dit verband betekent. Het zou een heel oud
begrip kunnen zijn; ook op internet vind ik geen logische uitleg.
De redactie wenst u veel plezier met het lezen van deze Snikke!

AGENDA
4 mrt – Biljarten
5 mrt – Jaarvergadering c.v. MIK
7 mrt – ALV Plaatselijk Belang
12 mrt – Vrouwen van Nu
13 mrt – Klaverjassen
18 mrt – Biljarten
20 mrt – Provinciale Staten verkiezingen
26 mrt – Bezoek gemeentebestuur
27 mrt – Klaverjassen
30 mrt – Oud papier (c.v. MIK)
1 apr – Biljarten
3 apr – Laatste dag kopie De Snikke
5 apr – Dorpsschoonmaak (Pl. Belang)
10 apr – Klaverjassen
15 apr – Biljarten
16 apr – Vrouwen van Nu
21 apr – Eerste Paasdag
22 apr – Tweede Paasdag
24 apr – Klaverjassen
29 apr – Biljarten

KLEURPLAAT
De tussenstanden voor maart zijn als volgt:
1 t/m 6 jaar:
Joost Bos
Sophie Bos
Jesper Röttink
Elisa Oving
Elise Radema
Noa Eggens
Moa Compeer
Lynn de Waard

60 pnt.
60 pnt.
60 pnt.
50 pnt.
30 pnt
30 pnt.
10 pnt
10 pnt

7 t/m 12 jaar:
Demi Eggens
Noor Radema
Sterre Radema
Maya de Waard
Dominik Snijder

30 pnt
20 pnt
10 pnt
10 pnt
10 pnt

SVO-SPORT
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijke gymzaal, Zuidzijde 16-C
Pilates
iedere maandag
20.00 - 21.00 uur
Yoga
iedere dinsdag
19.30 - 21.00 uur
Total Body
iedere woensdag
20.00 - 21.00 uur
Volleybal
iedere donderdag
19.30 - 21.00 uur
Zaalvoetbal
iedere vrijdag
19.30 - 20.30 uur
Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij
SVO via sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com.

VROUWEN VAN NU
Sledehonden door Otto Willem Eleveld
Otto Willem Eleveld kwam deze avond over zijn passie voor sledehonden
vertellen. Hij is akkerbouwer in Hooghalen en beoefent daarnaast de
sledehondensport. Hij is kapitein van op het moment 6 Siberische Husky’s.
De Husky’s zijn eigendom van Otto en worden ondergebracht in kennels bij
zijn bedrijf. Naast de kennels ligt een omheinde speelweide waar de Husky’s
zich volledig kunnen uitleven. In 1991 werd er door de familie 1 Husky (Parka)
aangeschaft maar al snel bleek dat er een hond bij moest, want Parka
vereenzaamde. Het is namelijk een roedeldier en kan niet leven zonder
gezelschap van andere honden. Een 2e Husky werd aangeschaft en Otto
ging voorzichtig beginnen met het trainen van de honden. De honden vonden
dat prachtig en ook voor Otto werkte dit verslavend. Zo werd het
sledehondenteam gaandeweg uitgebreid. Op een geven moment hadden ze
16 honden. Er wordt 4 keer in de week getraind met het team. Ze worden dan
aangespannen voor een speciaal voor deze sport vervaardigd karretje. De
kapitein (Otto Willem) traint op zijn akkerland of gaat door de bossen van
Hooghalen en omgeving. In de wintermaanden wordt er getraind in
Oostenrijk, Polen of Zwitserland in de sneeuw. Het sledehondenteam doet
mee aan Nederlandse en Europese kampioenschappen. Deze wedstrijden
zijn niet commercieel. De Siberische Husky is heel fanatiek en heeft een lief
en betrouwbaar karakter. Ze zijn onvermoeibaar en rennen zonder moeite
300 kilometer. Ook de kapitein van het team moet een ijzeren conditie
hebben. Bovendien moet hij zeer gedisciplineerd zijn en rust en zekerheid
uitstralen naar zijn team. Overal op de wereld krijgen de sledehonden tijdens
een wedstrijd commando’s van hun kapitein in de taal van de Eskimo’s.
Onder de naam NAWITKA kennel fokt Otto ook met de Siberische Husky’s.
Dit vooral niet uit een commercieel oogpunt maar wel om de soort gezond en
jong te houden. NAWITKA betekent in de taal van de Eskimo’s ;
betrouwbaarheid. Otto had ook een sledehond bij zich. Die kon het toch niet
laten even een plasje tegen het biljart te doen. Een mooie enthousiaste hond.
Hij liet ons zien hoe de honden een harnas aangedaan wordt alvorens ze aan
de lijn worden gekoppeld. Ze worden gevoed met speciale brokken en 1 keer
in de week met vlees. Urenlang kan Otto gepassioneerd vertellen over zijn
liefde voor zijn sledehonden en de sledehondensport in het algemeen. Zijn
lezing was dan ook een bijzonder boeiende en interessante afsluiting van
deze avond.
De volgende avond is op 12 maart 2019 om 19.45 in de Miet. Deze avond
wordt verzorgd door het eendagsbestuur.
Marijke Uitbeijerse

VROUWEN VAN NU
Ledenwerving
Vrouwen van Nu is een landelijke vrouwenvereniging, met in elke provincie
afdelingen. Afdeling Odoornerveen is een actieve vereniging die vanaf
september t/m mei iedere maand een avond organiseert. We hebben ook een
aantal leden uit Schoonoord. Deze avonden vinden plaats in Dorpshuis “De
Miet” te Odoornerveen.
We maken elk jaar een programma, waarin we sprekers uitnodigen over
allerlei interessante onderwerpen, afgewisseld met gewoon gezellige
avonden. Er is ook een reiscommissie die leuke uitjes organiseert en in de
zomermaanden maken we fietstochtjes. Dus ook voor de nieuwkomers in ons
dorp een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen.
Kom dus geheel vrijblijvend eens naar onze avonden om te kijken of het wat
voor U is. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met een van onze
bestuursleden:
Ciska Zandbergen
tel. 0591-381818
Minie Boels
tel. 0591-381559
Marga van Aalst
tel. 06-33909931
Of neem alvast een kijkje op onze website: www.vrouwenvannu.nl dan naar
provinciale afdelingen/Drenthe/lokale afdelingen/Odoornerveen.

c.v. MIK
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c.v. MIK

Toneelavond cv MIK
Zaterdagavond 26 januari was het weer zover. De jaarlijkse toneelavond van
cv Mik. Na maanden van voorbereiding was dan eindelijk de avond gekomen
waarop een ieder gewacht had. Onder leiding van Eddy Zinnemers hadden
verschillende dorpsgenoten een stuk ingestudeerd, met als titel “Ajakkes”. Het
was een komische thriller in 3 bedrijven. Het was een hilarisch stuk, dit was
vanuit de zaal goed te horen, want er klonk steeds een vrolijk gelach.
In de tweede pauze werden de loten verkocht. Nadat de spelers, regisseur,
souffleurs, toneelmeester, grime en alle vrijwilligers bedankt waren, werd er
door Just-us weer muziek gespeeld, zodat het toneel vol gezet kon worden
met de prijzen voor de verloting. Na de verloting speelde Just-us weer verder
met leuke muziek. Voor iedereen de gelegenheid om de dansvloer te
betreden.
Iedereen bedankt voor de gezelligheid. Wij vonden het een geslaagd feest en
we hopen jullie ook!
Bestuur c.v. MIK

ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN
In de maand maart, om precies te zijn op 26-03 aanstaande, stond
oorspronkelijk de jaarvergadering van stichting Verenigingsgebouw gepland.
Vanwege het feit dat ook vertegenwoordigers van de gemeente BorgerOdoorn ons dorp met een bezoek willen vereren hebben we onze
oorspronkelijke datum moeten laten varen. In de bestuursvergadering van
maart zullen we een nieuwe datum vaststellen, die we via De Snikke zullen
publiceren. We verwachten dan ook dat we in De Snikke van april meer
nieuws kunnen vermelden.
Rest ons nog opnieuw uw aandacht te vragen voor ons gebrek aan
vrijwilligers. We hebben nog steeds extra mensen nodig, voor allerhande
werkzaamheden, in en om het verenigingsgebouw. Al 8 mensen gingen u
voor in onze wervingsactie die via de Snikke al een aantal maanden loopt.
Om ook voor de toekomst een goed functionerend verenigingsgebouw te
kunnen blijven houden zoeken we in ieder geval nog 7 andere mensen. Wie
zoeken we?
Iedereen vanaf een jaar of 16 die bereid en in staat is af en toe een klus te
verrichten voor het verenigingsgebouw. Dat kan in de vorm van meewerken
aan de tweejaarlijkse klussendagen, dat kan door BINGO-kaarten voor De
Snikke te verkopen, dat kan door De Snikke in elkaar te zetten en rond te
brengen, dat kan door het twee- tot driemaal per jaar ophalen van oud papier,
dat kan door een bardienst te draaien tijdens een plaatselijke activiteit, enz.
Wilt u helpen? Hebt u belangstelling? Neem contact op met voorzitter
Alexander Evenhuis op telefoonnummer 06 20971533.

PLAATSELIJK BELANG
ALV op donderdag 7 maart
Zoals u inmiddels al lang in uw agenda heeft staan: donderdag 7 Maart a.s.
houden we onze Algemene Leden Vergadering (om 20.00 in het dorpshuis),
waarvoor alle leden van harte zijn uitgenodigd. Op de agenda staat o.a. de
wijziging van de statuten (zie de vorige Snikke). Na afloop is er een
presentatie over de bijzonder indrukwekkende natuur op het sub-Antarctische
eiland South-Georgia.
Bezoek gemeentebestuur aan Odoornerveen op 26 maart.
Het gemeentebestuur heeft laten weten dat ze graag weer eens naar
Odoornerveen komt om met het dorp van gedachten te wisselen over hoe het
gaat in het dorp. B&W komen met een aantal raadsleden. Het dorpshuis is de
spil van deze middag/avond. Het programma moet nog nader worden
ingevuld, maar in ieder geval is er vanaf 20.00 uur genoeg ruimte voor het
hele dorp om met burgemeester, wethouders en raadsleden te praten over
wat u bezig houdt en waar u de gemeente op wilt wijzen. Daar bent u dan ook
van harte voor uitgenodigd. Dat is een goede kans om eens van gedachten te
wisselen met het hele gemeentebestuur over welke ontwikkelingen we graag
in ons dorp zouden zien de komende jaren. Koffie is gratis.
Dorpsschoonmaak
Voorgaande jaren heeft ons dorp steeds enthousiast meegedaan aan de
Grote Schoonmaak actie. Ook dit jaar gaan we dat weer doen. Om de
speciale slootharken van de gemeente te kunnen gebruiken, doen we dit niet
op de landelijke Nationale Schoonmaakdag, maar op vrijdag 5 april en we
beginnen om 18.30 bij het dorpshuis. Omdat het animo op zaterdagen
overdag een stuk lager is, doen we het op vrijdag, zodat iedereen gezellig
even een paar uurtjes mee kan helpen het zwerfvuil uit de bermen en van de
kanaaloevers te verzamelen. Vele handen maken licht werk en voor
gereedschap en afvoer van het vuil wordt gezorgd; we hebben alleen jullie
enthousiasme nodig. Samen maken we ons dorp schoon!
Openlucht voorstelling Mammoet.
Na zorgvuldige afweging van alle aspecten van deze voorstelling, heeft de
theatergroep besloten om niet langer op het Schapenweitje bij de Achterweg
te willen gaan optreden. De voorstelling gaat wel door in onze gemeente,
maar waarschijnlijk in de buurt van Buinen. U zult het ongetwijfeld in de krant
kunnen lezen.
Waterschap
Inmiddels heeft het waterschap de kanten van het kanaal met eigen middelen
gemaaid en het ziet er al een stuk beter uit. Volgend jaar zullen ze nogmaals
een opschoonactie gaan doen, waarbij selectief de grotere bomen gekapt
zullen worden en de stronken weg gefreesd.

OPRICHTING RUNDVEEFONDS
SCHOONOORD-ODOORNERVEEN
In de Snikke van februari was een verslag geplaatst van een buitengewone
vergadering van het Rundveefonds Schoonoord-Odoornerveen dat plaats
vond op 24 februari 1909.
Dit Rundveefonds heeft intussen al lang opgehouden te bestaan.
Het laatste – zeer beknopte – jaarverslag dat ik een van de schriften met
notulen vind is van 1962. Het fonds bestond toen nog uit 161 deelnemers met
samen 1224 stuks vee in de verzekering
In het eerste schrift, dat uit 1896 dateert is de oprichtingsvergadering
beschreven. Buiten op het etiket staat te lezen:
Notulen van het verhandelde in de Vergaderingen
van het Rundveefonds te Schoonoord-Odoornerveen
1896
Vergadering van het bestuur der Rundveeverzekering te Schoonoord en
Odoornerveen op Maandag den 20 April 1896 ten huize van C. Bonder, des
avonds 7 ure.
Tegenwoordig alle leden.
Aan de orde:
1 Verkiezing van een bestuur, benoeming van een boekhouder en bode.
2 Regeling van huishoudelijke zaken.
Het voorzitterschap wordt door den heer van der Sluis waargenomen, welke
in rondvraag brengt of men met het oog op, dat er nog het geheele getal van
80 stuks vee niet zijn aangegeven, tot deelname zal overgaan tot oprichting
van de Veeverzekering, wordt met algemeene stemmen besloten tot eene
taxatie en inschrijving over te gaan.
Na gehouden stemming blijkt dat tot voorzitter is benoemd den Heer A. v.d.
Sluis Az., tot secretaris E.J. Dijkstra en tot penningmeester L.J. Boer.
Wordt besloten dat de leden ieder in zijne kring de taxatie zal verrichten en
het verzekerde vee zal branden op de rechter voorhoef met de letter S.O.
waarvoor drie brandijzers worden aangekocht. Dat de leden van
Odoornerveen het vee van die te Zweeloërbrug en die van Zweeloërbrug dat
van de leden in ’t Odoornerveen zullen tapeeren en branden.
Tot boekhouder wordt benoemd J.S. van Eijle die heeft aangeboden deze
betrekking één jaar zonder belooning te zullen waarnemen, en tot bode
J. Wolters zonder daarvoor eene vaste bezoldiging vast te stellen, dat diens
belooning zal worden geregeld naar zijne werkzaamheden, dat bij sterfte van
vee de omslag die dan moet worden gemaakt zoveel verhoogd zal worden
dat daarvan de bode kan worden betaald.

Nog wordt aan den boekhouder opgedragen 100 reglementen voor rekening
der vereeniging te doen drukken en te Borger informatie in te winnen wat
soort boeken daar gebruikt worden en hoedanig dezelve zijn ingericht die
gebruikt worden tot inschrijving van ’t rundvee.
Na gehouden looting blijkt dat de leden volgens rooster zullen aftreden als
volgt in 1897: L. van Veen en H. Bloeming aftr. 1900
in 1898: E.J.Dijkstra en L.J. Boer aftr. 1898
in 1899: A. v.d. Sluis Az., D. Bonder en R. Nieman aftr. 1899
Wordt besloten dat de taxatie en inschrijving zal plaats hebben 28, 29 en 30
dezer, opdat met 1 Mei a.s. de Onderlinge Veeverzekering in werking kan
treden.
Niets meer te behandelen zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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Algemene ledenvergadering CV MIK
Culturele Vereniging MIK houdt haar algemene jaarvergadering op dinsdag 5
maart 2019 in dorpshuis “De Miet”. Aanvang 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agenda:
Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen jaarvergadering 20 februari 2018
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrole commissie
Benoeming nieuw kascontrolelid

PAUZE
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Adri van Bergen
Voorstel nieuw bestuurslid: Rien Lukkien
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang
van de vergadering melden bij het bestuur.
10. Bespreken activiteiten en enquête
11. Rondvraag
12. Sluiting
Na afloop spelen we weer een aantal rondjes BINGO!

VAN DE BEHEERSCOMMISSIE
Over de afgelopen maand waren we niet in de gelegenheid te controleren of
er goede BINGO’s zijn binnengekomen. De kans is echter groot dat er, vorige
maand of met deze trekking, volle BINGO’s zijn gevallen. Houd uw kaarten
goed bij: Ook u maakt nog steeds kans op de eerste prijs!
De volgende getallen zijn getrokken:

– 27 – 34 – 32 – 50 – 46 – 69 –
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.

Soldaat van Oranje
Met de volleyballers van de donderdagavond gaan we zaterdag 25 mei 2019
naar soldaat van Oranje.
Er zijn nog kaarten over, als er nog geïnteresseerden zijn die graag mee
willen dan kan dat. Kosten zijn 140 euro pp, dit is inclusief:
•
Busreis (opstappen bij Fletcher hotel in Emmen)
•
1e rang kaart
•
3 gangen diner (schnitzel) inclusief 2 drankjes
Vertrek 9.45 uur en aankomst ongeveer 23.00 uur. Voor de kaarten geldt op
is op. Voor meer informatie vraag 1 van de volleyballers of mail naar
yvonnevanbergen@hotmail.com

