
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  4 december 2013    
 
Maar drie weken zitten er tussen deze Snikke en die van oktober. 
Bovendien wordt dit exemplaar ook nog een dag eerder gemaakt dan 
normaal, n.l. op 31 oktober. Voor de Snikke dus een korte maand, maar 
wat het weer betreft eentje om niet snel te vergeten. 
Inmiddels lijkt het erop dat de wegwerkzaamheden aan de Zuidzijde zijn 
afgerond. Lijkt het nu zo of is het weggedeelte een stukje smaller 
geworden…? 
De storm die maandag over het land trok heeft hier en daar wel heel erg 
huis gehouden. Dakpannen kwamen naar beneden, zelfs de voorgevel 
van een schuur moest het afleggen tegen de kracht van de wind. Hier en 
daar werden de beschermkleden van de aardappelhopen opgetild en  
door de wind meegenomen. Dat was naderhand dus even zoeken. 
Net als elders sneuvelden er ook op de Borgerzijtak enkele bomen. De 
waarschijnlijk oudste en zeker de mooiste lindeboom van de straat werd 
uit de grond gerukt en viel rakelings naast de woonboerderij. 
Het stookhok dat er naast staat liep wel enige schade op. Een grote, 
zwarte, rechtopstaande cirkel van wortels en zand was vanaf de straat te 
zien. Heel erg jammer van zo'n beeldbepalende boom. Voor de auteur 
van dit stukje is er een eind gekomen aan de geschiedenis van deze 
minstens honderdjarige boom. Een stukje geschiedenis die met familie 
heeft te maken.  
Haar moeder geboren in 1909 en haar zussen hebben als kind namelijk 
geschommeld in de boom. En ook latere generaties kregen een schommel 
in de boom geknoopt. Het was een lindeboom die als hij in bloei stond, 
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ook nog eens heel lekker rook. Wat dat betreft is er duidelijk verschil 
tussen de ene en de andere lindeboom. 
Een rustige novembermaand gewenst! 



AGENDA 
  6 nov – Klaverjassen 
  7 nov – Vrouwen van Nu 
11 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
12 nov – Vrouwen van Nu 
16 nov – Oud papier (IJsvereniging) 
20 nov – Klaverjassen 
24 nov – BINGO (c.v. MIK) 
  4 dec – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  4 dec – Klaverjassen 
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK)            BORRELAVOND!! 
Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur in dorpshuis “De Miet”! 

 



KLEURPLAAT 
 
Tussenstand 1 t/m 6 jaar  Tussenstand 7 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 10 pnt  Anne Ruiter  10 pnt 
Norah Evenhuis 10 



VIJFENTACHTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentse en Asser Courant 
Odoornerveen – 5 november 1928 – Leider Toneelvereeniging 
In plaats van den heer W. Elting is thans als leider van de alhier 
bestaande toneelvereeniging opgetreden de heer J.P.Dortu, hoofd O.L. 
School, alhier. 
 
 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Een gezamenlijke avond met de 
afdeling Odoorn op 14 oktober in de 
Boshof te Odoorn.  
Deze avond traden “de Sara’s” op. De Sara’s zijn Reina Dijkstra en Thea 
Nijhuis die een gezellige avond met zelfgemaakte liedjes en gedichtjes 
verzorgen. Zij stelden zich voor en vertelden er gelijk bij dat deze  avond 
in het Gronings zou worden gehouden. Wie er nog wilde weglopen kon 
dat nu nog doen. Er zaten natuurlijk best wel een aantal vrouwen die dit 
dialect niet heel goed konden begrijpen, maar toch was de strekking van 
de liedjes en gedichtjes dusdanig dat je wel degelijk snapte waar het over 
ging. Op het toneel hadden ze een waslijn opgehangen met daaraan 
onderkleding van voor de jaren 50 tot na de jaren 2000. Dus van een 
grote witte onderbroek tot een mooi gekleurde string. Hun voorstelling 
ging voor de pauze dan ook over de kinderjaren van de dames( en met 
zekerheid van de meeste dames in de zaal) Ze begonnen dan ook met 
een kinderliedje waar ze zelf een eigen tekst op hadden gemaakt over de 
strenge meesters van vroeger. De ouders hadden geen tijd om de kinders 
naar school te brengen en kwamen alleen op school als er wat aan de 
hand was.  Tegenwoordig is het nogal anders. Kinderen worden van en 
naar school gebracht en dan staan ouders en grootouders vaak op het 
schoolplein. Met de grote gezinnen van vroeger gingen de kinderen met 
zijn allen naar school. In die tijd had je nog geen computer met facebook 
en rellen. Als kind ging je tollen of belletje trekken. Na de lagere school 
ging je naar de Mulo of de lts en de meester heette dan ineens meneer. 
Toen was het leven nog zorgeloos en na school ging je als meisje naar 
het zwembad om wat te donderjagen met de jongens. Als je dan ouder 
werd en je vriendinnen een bromfiets hadden wilde je die ook wel. Je 
vroeg er dan een aan je ouders, maar die gaven niet thuis. Je kon er voor 
werken. Vakken vullen bij de Spar bijvoorbeeld. Dan kocht je met wat 
extra geld van je ouders een brommertje, een mobylette. Ze zongen op de 
melodie Ramona van de Blue Diamonds een leuk liedje over de brommer. 
Als je 18 werd stond je brommer verlaten in het schuurtje en werd het tijd 
om je rijbewijs te halen. En dan ben je ineens volwassen en komen de 
jongens aan bod. Je werd een paar keer verliefd met daarop volgend je 
luddevudu en uiteindelijk trouwde je dan met de man van je dromen. De 
kinders komen en je echte leven is begonnen.  
Na de pauze gingen de dames verder over de tegenwoordige tijd. De tijd 
is nogal veranderd. Vroeger was het gezellig. Je zat op de zaterdagavond 
met elkaar en ging bij elkaar op visite. Tegenwoordig heeft iedereen het 



drok, drok, drok en je kent elkaar bijna niet meer. Zelfs het aanbod in de 
winkels is anders. Alles in potjes en bakjes. De mensen gaan 3 x per jaar 
op vakantie om “de batterij weer op te laden”. Zelf gingen ze kamperen en 
hadden daar een leuk gedichtje op gemaakt. Het mondde uiteindelijk in 
een heerlijke thuiskomst na  veertien dagen afzien op een camping.  Ze 
namen als voorbeeld Jantie. Nu wilde ze Jeanette heten en ze ging 
shoppen en snoepen. Ze werd daar steeds dikker van en moest dan op 
dieet, want het schoonheidsideaal is slank en strak. Zelfs mannen gaan 
tegenwoordig aan de schoonheidsmiddelen. Als ze dan veel was 
afgevallen gingen ze naar de plastisch chirurg die de vellen weer op hun 
plaats moest zien te krijgen. Ze ging dan ook sporten voor de binnenkant. 
Ze ging naar de sportschool, waar ze ging zweten, maar ze wilde geen 
kringen in haar  truitje en daarop kwam er een leuk liedje over deodorant. 
Jantie, oftewel Jeanette, schafte zich een computer aan en ging op een 
datingsite. Zij vond een leuke bink en zag de wereld weer door een roze 
bril en ging weer aan de pil. Daarna kwam de jeugd aan bod. Hoe komt 
het toch dat die zo zijn geworden?? Vaak verlang je naar de vroegere 
eenvoudige tijd. Zij besluiten hun optreden met een lied over de mooie 
vroegere tijden. Marthy sluit de avond af met een bedankje aan de Sara’s 
en met haar welbekende woorden “lekker slapen en morgen gezond weer 
op”. 

Marijke Uitbeijerse 
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SMOKKELTOCHT 
Vrijdag 25 oktober  was het zover, de smokkeltocht . Dit jaar was de 
smokkeltocht weer als vanouds. We gingen naar een bosperceel aan de 
achterweg. Hier werden we heengebracht met een tractor en een kieper 
van Jeroen Evenhuis.  Er waren 13 deelnemers. Bij het bos aangekomen 
werden de beide teams verdeeld en ging een ieder naar zijn kant van het 
bos. De beide teams gingen kruislinks door het bos. Dit jaar was het 
smokkelwaar een rauw ei, een grote knikker en een oormerk van een 
varken. De deelnemers mochten zelf kiezen wat ze gingen smokkelen, dit 
met het oog op de verschillende punten die de smokkelwaar waard was. 
In het bos waren drie douanes aanwezig. Deze probeerden het de 
deelnemers zo moeilijk  mogelijk te maken zodat er zo min mogelijk 
smokkelwaar aan de andere kant aan zou komen. Werd je betrapt dan 
moest je de smokkelwaar afstaan en kon je nieuwe halen bij je eigen 
teamtafel. Kwam je wel aan de andere kant, dan kon je daar je waar 
afgeven en dan kreeg je een vrijgeleide. Hiermee kon nieuwe 
smokkelwaar gehaald worden bij je eigen teamtafel. De geluiden die 
allemaal uit het bos kwamen waren leuk om te horen. Iedereen was heel 
fanatiek. Na anderhalf uur in het bos te zijn geweest gingen we weer 
richting het dorpshuis waar de vrijwilligers de snert klaar hadden staan. 
Onder het genot van een heerlijk bakje snert werd iedere tactiek nog eens 
even besproken en gezellig na gekletst. Het bestuur had toen even tijd om 
de punten op te tellen en daarna met een winnaar te komen. 
Dit jaar was team 1 de winnaar met Jan Themme, Marga Themme, Trea 
Evenhuis, Koen Kinman, Daan van Driel, Stan Themme met een 
kameraad.  Zij hebben genoten van de taart. Deze werd gelijk 
aangesneden en opgegeten! 
Wij kijken terug op een geslaagde avond! 

Bestuur c.v. MIK 
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11 NOVEMBER LAMPIONNENKEURING  
Op maandag 11 november (17.30 uur tot 18.30 uur) 
is De Miet open voor de lampionnenkeuring. Wij zijn 
ook dit jaar benieuwd wat we te zien en te horen 
krijgen. Alle kinderen t/m 12 jaar zijn welkom. 
Natuurlijk is er voor elke deelnemer een leuke 
verrassing. 
  

24 NOVEMBER BINGO  
Op zondag 24 november is in de Miet weer de jaarlijkse 
bingomiddag! De Miet is open om 14.00 uur. 
De eerste bingo gaan we draaien om 14.30 uur.  
Natuurlijk is deze middag voor jong en oud.  Ook dit 
jaar is het springkussen weer aanwezig in de gymzaal.  
U komt toch ook?! 

  
5 DECEMBER SINTERKLAAS     
Wij hebben bericht gekregen dat de Sint ook dit jaar weer 
door Odoornerveen zal rijden. 
Dit gebeurt op donderdag 5 december vanaf 17.00 uur.  
De Sint wil alleen nog weten bij wie hij mag stoppen en 
even naar binnen kan komen. 
Wendy (tel. 521825) en Anita (tel. 381780) zijn bereid om 
deze adressen aan de Sint door te geven.  

Vriendelijke groet en tot ziens, 
Bestuur c.v. MIK 

 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De stichting verenigingsgebouw heeft bestuurlijk haar activiteiten weer 
hervat. Na de zomervakantie kenden we een trage opstart, maar vanaf de 
maand november gaan we er weer met volle inzet tegenaan.  
Deze maand hebben we daarom eigenlijk geen nieuws, maar we 
verwachten u in het decembernummer weer uitgebreider voor te kunnen 
lichten over het reilen en zeilen van ons dorpshuis en al wat daarmee 
samenhangt.  
       R. Nijboer, secretaris  
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Hieronder treft u weer een serie getallen aan die u door kunt strepen op 
uw BINGO-kaarten. Tot nu toe zijn er derig getallen getrokken; zelfs met 
de meest gunstige getallen op een kaart zou het een mirakel zijn als er 
iemand een volle kaart zou hebben! Maar wie weet… 
De volgende maand is er weer een kans! 
 

4 29 19 50 8 72 47 15 
34 37 18 68 24 48 46 

 



Op maandag 28 oktober trok een 
storm over Nederland. Windstoten 
van 150 km per uur. Van 12.00 tot 
14.00 uur was de storm het hevigst in 
Odoornerveen. Bomen langs het 
kanaal waaiden om. Dakpannen, 
golfplaten en windveren bezweken. 
Kleden van aardappelbulten waaiden 
weg. Soms was de schade groter. Op de foto's een indruk. De veestal van 
Van Rijen N.Z 21. Een boom bij Boels Z.Z. 15  in  het kanaal en een boom 
langs het huis van bij Knol Borgerzijtak 10. 
 

 


