
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   1 december 2011    
 
 
Aan het eind van deze prachtige dag, vrijdag 4 november, is de 
typeredactie van de dorpskrant weer naar de keuken van de gymzaal 
gekomen. 
Tien keer per jaar wordt daar de binnengekomen kopij verwerkt om een 
paar dagen later als "Snikke" bij u te worden bezorgd. Tien keer per jaar 
wordt het stukje "Van de Redactie" geschreven; de tekst hiervan is 
meestal van de hand van dezelfde persoon. 
Het is niet zo dat deze persoon de onderwerpen maar voor het 
opscheppen heeft. Soms rolt er zo maar een stukje uit de pen (ja, nog 
altijd uit een gewone, echte balpen), maar er zijn ook dagen dat de 
inspiratie maar niet wil komen; zoals bijvoorbeeld vandaag. Het loopt al 
tegen de avond en nog steeds staat er niet veel zinnigs op papier. Zal ik 
nog een keer over de herfst beginnen, vertellen dat de laatste kastanje 
(zie vorige Snikke) intussen is gevallen? Dat het gelukkig – en dan denk ik 
aan al die aardappelen die nog in de grond zitten – nog geen winter is! 
Dat de kastanje- en ook de lindebomen nu plotseling bijna kaal zijn? 
Dat er een heerlijke dikke laag blad op het pad en het gras ligt, die ritselt 
van droogte als ik er door loop; ook dat is herfst. Elke keer wanneer de 
buitendeur opengaat waaien er wel bladeren naar binnen, ook dat hoort 
erbij. 
 
Elke herfst vul ik een grote doos met droge bladeren als bed voor 
schildpad Bolleke. Al zo'n veertig jaar lang doet ze in die doos haar 
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winterslaap, zeker vijf maanden lang. Elk 
voorjaar is het weer spannend om te zien of 
ze het weer heeft gehaald. 
Kijk, als het maar over de natuur gaat, dan 
komt er vanzelf wat op papier. 
Een mooie novembermaand gewenst! 



AGENDA 
 
15 nov – Plattelandsvrouwen 
16 nov – Klaverjassen 
19 nov – Oud papier (IJsvereniging) 
25 nov – Pokeren 
26 nov – Schaatsen in Assen 
30 nov – Klaverjassen 
  1 dec – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  9 dec – Pokeren 
14 dec – Klaverjassen 
17 dec – Oud papier 
20 dec – Plattelandsvrouwen 
23 dec – Pokeren 
25 dec – Eerste kerstdag 
26 dec – Tweede kerstdag 
27 dec – Kerstvolleybaltoernooi 
27 dec – Schaatsen in Assen 
28 dec – Klaverjassen 
31 dec – Oud jaar 

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

 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Op 18 oktober was mevrouw Connie Vanderveen op onze afdelingsavond 
te gast en zij kwam vertellen over de geschiedenis van het Warenhuis 
Vanderveen in Assen. 
Toen de echtgenoot van Doetje Oldenburger met zijn kofschip “De 
Harmonie”op de Oostzee met man en muis eind 19e eeuw verging, stond 
Doetje er alleen voor met zes kinderen. Van het verzekeringsgeld kocht ze 
in Nieuwe Pekela een winkeltje; ze was gewend om allerlei handelswaren, 
die tijdens de zeereizen waren gekocht, van huis uit te verkopen. 
Haar tweede dochter Antje erfde deze ondernemingsgeest en ging naar 
Assen en trouwde met Bareld Van der Veen en startte in 1897 een winkel 
in modestoffen, woonstoffering en hoeden & petten. Tijdens de reizen die 
Antje aan boord van het kofschip van haar vader maakte, had ze in steden 
als Riga, Sint Petersburg en Liverpool grote warenhuizen gezien. Ze 
droomde van een warenhuis met alle keus van de wereld, waarvoor men 
van heinde en ver naar Assen zou komen. 
Stukje bij beetje bouwden de generaties na haar aan haar droom, leidend 
tot een modern shop-in-shop totaalwarenhuis met zestig afdelingen, een 
van de grootste en meest innovatieve warenhuizen van Nederland. Zo 
werd dan een droom, die startte op een Kofschip, van een klein winkeltje 
uitgebouwd tot een Winkelparadijs. 

Volgende bijeenkomst is op 15 november. 
Mieke Garvelink, notulist. 

 
 



VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE ZONNEBLOEM 
We zoeken nog een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de zieken en 
ouderen uit Odoornerveen. 
Het vrijwilligerswerk bestaat o.a. uit het aanbieden van reisjes, die vanuit 
de Zonnebloem worden georganiseerd, het rondbrengen van het 
Zonnebloemkrantje (4 x per jaar) en het maken van een praatje. 
Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met Mieke Garvelink, 
tel. 0591 387 307. 
 
 



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

BINGOMIDDAG 
 
Zondag 20 november organiseert c.v. MIK in dorsphuis 
De Miet een bingomiddag voor jong en oud. De deur 
gaat om 14.00uur open en de eerste bingo gaan wij 
draaien om 14.30 uur. Voor kinderen is in de gymzaal 
een springkussen opgesteld. 

Graag tot dan! 
Bestuur c.v. MIK 

 



N.B.v.P - VROUWEN VAN NU 
 
Donderdag 13 oktober vertrokken we om 8.00 uur s’ morgens vanaf 
Odoornerveen met 14 dames richting Spier. De werkgroep van de Drentse 
Agrarische Commissie organiseerde hier een excursiedag Midden -
Drenthe “Het Groene Hart”.(Dit was de zesde dag verdeeld over 2 weken). 
Om 9.00 uur was de ontvangst met koffie en wat lekkers erbij. Om 9.30 
uur was er een welkomstwoord en de opening. We werden daarna 
verdeeld over 4 bussen en vertrokken naar verschillende bedrijven. Wij 
bezochten eerst pluimveebedrijf van Frank en Amanda de Ronde in Spier. 
In een persoonlijke en boeiende presentatie ondersteund met foto en film 
vertelt boer Frank over de geschiedenis van de kip en het ei, de 
achtergronden van de Nederlandse pluimveehouderij en hoe op grote 
schaal en toch uiterst diervriendelijk de kippen worden gehouden. 
Vanuit de sky-box kunnen we van bovenaf een kijkje in de stal nemen. We 
zien hoe de kippen vrij in de stal kunnen bewegen, een stofbad nemen, 
rusten, eieren leggen, eten en drinken en hoe de eieren worden 
verzameld en hoe ze scharrelen in de overdekte buitenren en het weiland. 
Fam. De Ronde voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van 
voedselveiligheid en kwaliteit, de kippenmest wordt verwerkt tot groene 
stroom. Ze hebben ca. 31 duizend kippen, ze krijgen zuiver plantaardig 
voer. De eieren worden voor een belangrijk deel afgezet naar Duitsland. 
Ook kregen we nog een demonstratie van de eierinpakmachine. 
Hierna gingen we naar Zorgboerderij “De Hanse Hof” in Smalbroek een 
streek ten zuiden van Beilen. Ze houden hier zoogkoeien van het ras 
Hereford en enkele lakenvelders. Hier naast Bunte Bentheimer 
landvarkens, er zijn verder paarden, kleinvee, legkippen en vleeskonijnen. 
Het vlees afkomstig van eigen vee, de eieren en de groenten die ze 
verbouwen verkopen ze in hun Landwinkel. Op de boerderij streven ze 
een kringloop na, dat wil zeggen met de mest van het vee wordt het land 
bemest en gebruiken we geen kunstmest. Het voer voor het vee 
verbouwen ze zoveel mogelijk zelf: hooi, mais, graan en voederbieten. 
Naast het produceren van voedsel heeft de boerderij een 
maatschappelijke functie. Er wordt dagbesteding verleend aan personen 
met een verstandelijke beperking en/of psychische hulpvraag, vanaf de 
leeftijd van ca. 16 jaar. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het 
verzorgen van het vee, het werk op het land en het onderhouden van erf 
en verblijven. Om s’ winters behaaglijk te kunnen zitten in de kantine, 
moet er ook regelmatig brandhout gezaagd en gekloofd worden. In de 
toekomst willen ze ook dagopvang bieden aan (dementerende) ouderen. 



Vanaf de zorgboerderij gingen we eerst terug naar Hotel Spier voor een 
heerlijke lunch. Na de lunch weer in de bus, vanuit Spier deden we 
verschillende dorpen aan, langs het Ter Horsterzand , het Kremersgat bij 
Beilen, langs de Beilervaart, Hijken, Wijster, Westerbork naar Orvelte, 
waar we een huifkartocht door Orvelte hebben gemaakt. 
Orvelte is één van de vijf mooiste dorpen in Nederland. Het is een feit dat 
je er heerlijk kunt wandelen in en om Orvelte en u zult genieten van de 
monumentale rietgedekte boerderijen in dit historische dorp. Zij behoren 
tot de oudst bewaard gebleven parels van Saksische bouwkunst. 
Daarna gingen we nog naar Garminge. Naar de Garmer bioboer van 
maatschap Jaap en Aneke Boer en Jacob Uineken, elf jaar terug maakten 
ze de overstap naar biologisch boeren en kunnen ze spreken van een 
zakelijk succes, al is het nog elke dag leren en verfijnen. 
Geen kunstmest meer op het land, geen bestrijdingsmiddelen, voor het 
vee is krachtvoer taboe en antibiotica nagenoeg niet toegestaan. 
De terug val in de melkproductie is Boer tegengevallen, dankzij het 
inkruisen van robuustere Fleckvieh en Swiss Brown rassen keerde het tij. 
De koeien grazen in de wei voorzien van klaver i.p.v. gras, er wordt 2 keer 
per dag gemolken in een swingover melkstal. De melk wordt om de 3 
dagen opgehaald. Ze hebben ca. 180 melkkoeien en doen ca. 1 uur en 10 
minuten over het melken. De kalveren lopen los in de stal tussen 2 
pleegkoeien. De koeien worden bij de slager geslacht en verpakt en het 
vlees wordt op hun eigen bedrijf weer verkocht in de boerderijwinkel. 
Vanhier weer terug naar Spier waar de dag om 16.00 uur afgesloten werd 
door de voorzitter. Zij bedankte verschillende mensen die hun bijdrage 
aan deze dagen geleverd hadden, zo ook Stiny van Bergen en 
overhandigde hun een presentje. Het was een mooie, leerzame en 
zonnige dag. 
Mochten er dames zijn die ook eens een kijkje bij de Vrouwen van Nu, 
afdeling Odoornerveen willen nemen, we hebben 1 keer in de maand op 
dinsdag een bijeenkomst in dorpshuis “De Miet” (zie De “Snikke”) en de 
reiscommissie organiseert excursies en reisjes. 

Hilly Cremers. 
 



Het plaatselijk bestuur van de KWF Kankerbestrijding te Odoorn bedankt 
de collectanten van Odoornerveen voor hun inzet tijdens de collecte van 
2011. Ook de inwoners van Odoornerveen hartelijk dank voor uw gift. 
De collecte van Odoornerveen heeft 296,57 euro opgebracht. 
 
 
 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
 
Wij gaan binnenkort stoppen met het bezorgen van de folders en de Week 
in Week Uit. 
Wie dit van ons over wil nemen kan zo snel mogelijk contact opnemen 
met Frowein Huis Aan Huis Bezorging, Magelhaenstraat 10, 7825 VK 
Emmen. Tel. 0591-677520. 
E-mail: info@frowein-groep.nl en internet: www.frowein-groep.nl, deze 
levert de folders en de Week in Week Uit wekelijks bij ons aan. 
Leuke bijverdienste! Geen nieuwe bezorger/ster dan geen folders en 
Week in Week Uit meer in Odoornerveen. 
Groetjes familie Cremers, Zuidzijde 20, 7874 TD Odoornerveen 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
DROPPING 
Vrijdag 28 oktober was het weer tijd voor een activiteit van c.v. MIK. Dit 
jaar gingen we weer mensen droppen om ze vervolgens weer terug te 
laten lopen naar ons dorpshuis. 
Er waren 27 personen die het aandurfden om op een voor hun onbekende 
plek gedropt te worden. Nadat we de deelnemers hadden verdeeld in 4 
groepen gingen ze in de veetrailer of het amfibievoertuig van Gertjan 
Woldring en werden ze naar twee verschillende staatsbossen gebracht. 
De eersten waren al gauw weer terug door de GPS van een mobiele 
telefoon. Daarna kwamen ze beetje bij beetje binnen druppelen, waarna 
we rond 22 uur de laatste konden verwelkomen. Nadat iedereen binnen 
was kon iedereen heerlijke kop snert krijgen.  
Kortom weer een geslaagde avond, iedereen bedankt voor zijn/haar 
deelname. 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
LAMPIONNENKEURING 
De lampionnenkeuring van c.v. MIK zal ook dit jaar weer plaats gaan 
vinden in dorpshuis “De Miet”. Alle kinderen die nog naar de basisschool 
gaan, zijn van harte welkom om hun mooie lampion te laten keuren. Na 
het zingen krijgt ieder kind een leuk presentje mee naar huis. Dus wij 
hopen dat alle kinderen weer langs zullen komen. De deuren van het 
dorpshuis zijn geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur. Wij zien jullie dan! 
 
SINTERKLAAS KOMT WEER IN ONS DORP!!! 
Sinterklaas heeft het bestuur van c.v. MIK laten weten, dat hij ook dit jaar 
ons dorp weer op zijn drukke route mee zal nemen. Op maandag 5 
december zal hij vanaf 5 uur weer rond gaan rijden samen met 2 zwarte 
Pieten. Dus vindt u het leuk dat Sinterklaas uw huis met een bezoekje zal 
verblijden, geef u dan op bij een van de volgende personen: 
     
Wendy Cremers: 382471 
Anita Begeman: 381780 
 
Graag opgeven vóór maandag 28 november. 

Bestuur c.v. MIK 
 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 20 pnt  Shirley Boegheim 20 pnt 
Noor Radema  10  Tristan Boegheim 20 
Sterre Radema 10  Jeffrey Eggens 10 
Anne Ruiter  10  Lars Eggens  10 
Anna Kroezinga 10  Sanne Boels  10 
Marlijn Eggens 10 
Marloes Boels  10 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Wij als bestuur van de IJsvereniging hopen natuurlijk op een mooie winter 
waarin veel geschaatst kan worden. Mocht het echter toch nog wat 
tegenvallen of als u de behoefte heeft om alvast wat te oefenen voor die 
mooie winter, nodigen wij onze leden uit voor het volgende: 
 

Dinsdag 27 december 2011 
Van 17.00 tot 19.30 uur gaan we (voor zover mogelijk) gezamenlijk naar 
ijsbaan “de Bonte Wever” in Assen. Dan is er de mogelijkheid tot vrij 
schaatsen voor onze leden en voor kinderen is er weer de gebruikelijke 
alternatieve dorpentocht met medaille! 
Verzamelen om 16.00 uur bij dorpshuis “De Miet”. Graag vooraf 
aanmelden bij H. Boels tel. 0591-387171 
 

Zaterdag 18 februari 2012 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan een ieder op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen gaan en op vertoon van 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 
Op deze manier kan een ieder zich alvast op zijn eigen manier 
voorbereiden op het komende winterseizoen! 

Het Bestuur. 
 



SVO-SPORT 
 
Kerstvolleybal – stratentoernooi 
 
Het jaarlijks stratenvolleybaltoernooi met kerst 
word dit jaar gehouden op dinsdag 27 
december. Zoals gebruikelijk beginnen we om 
19.00 uur. In de Snikke van december en in een 
flyer zullen nog contactpersonen (voor elke 
straat) bekend worden gemaakt. 
Schrijf deze datum alvast in je agenda en ronsel 
teamgenoten ! Deelname vanaf 12 jaar, de inschrijving sluit op 21 
december. Algemene info;  Edwin Broekkamp  06 – 13949210 
 
 



 

LAMPIONNENKEURING 
11 NOVEMBER, 17.30 UUR 

DORPSHUIS “DE MIET” 
 

 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Evenals voorgaande jaren zullen we ook dit seizoen weer BINGO spelen. 
De verenigingen van Odoornerveen hebben de taak van de verkoop van 
de BINGO-kaarten weer op zich genomen. In de week van 14 tot 25 
november zal er iemand bij u langs komen om te vragen of u mee wilt 
spelen. Niet alleen hebt u kans op een leuke prijs bij een volle BINGO-
kaart, u levert hiermee ook een bijdrage aan het voortbestaan van onze 
dorpskrant. Mensen die buiten Odoornerveen wonen en toch graag willen 
meespelen, kunnen BINGO-kaarten verkrijgen bij Bert Eggens, Noordzijde 
7G, Odoornerveen, tel: 0591-512355. 
De kaarten kosten € 0.50 per stuk en u mag zoveel kaarten kopen als u 
wilt! De eerste getallen zullen in de Snikke van december worden 
gepubliceerd. We wensen u in ieder geval succes met het doorstrepen 
van de nummers. 
 
 
 
De collecte van de nierstichting heeft € 216,99 opgebracht. Nogmaals 
iedereen bedankt, en natuurlijk de collectanten ook want ze doen het ieder 
jaar maar weer. Fijn, bedankt! 
        Minie Boels 


