
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  3 december 2014    
 
Herfst 
Het leek of er geen eind zou komen aan het mooie najaarsweer met 
temperaturen die ver boven het gemiddelde van dit seizoen uitstaken. 
Veel mensen lieten zich verleiden om – nu het nog zo mooi was – toch 
nog maar een boswandeling te maken over de paden en wegen die deels 
onder een dikke laag afgevallen bladeren waren verdwenen. 
De paddenstoelen hebben moeite om boven de bladeren uit te groeien. In 
de meeste bossen blijft het afgevallen hout en de omgewaaide bomen 
liggen zoals het valt. Het lijkt misschien wat slordig, maar in die chaos 
voelen paddenstoelen en zwammen zich op hun best. 
Voor wie goed oplet is er dan ook veel te zien. 
Wie half oktober meedeed aan de spooktocht heeft waarschijnlijk heel 
andere herinneringen aan een tocht door het bos. 
De activiteiten in het dorpshuis zijn weer in volle gang. Op 31 oktober 
werd de herinrichting van “de Miet” feestelijk gevierd met een gezellig 
avondje voor ieder die wilde komen. Om de veertien dagen komt de 
klaverjasclub een avond kaarten en ook de biljarters hebben een vaste 
avond om de ballen te laten rollen. 
Jammer dat de soos en gymnastiek voor ouderen opgehouden heeft te 
bestaan. Er waren gewoon niet genoeg leden meer. Alles heeft een begin 
en een eind. 
Iets van geheel andere orde is dat ons recentelijk signalen bereikten dat 
er mogelijk mensen met slechte (inbrekers)bedoelingen rondrijden in het 
dorp. Niets is daarover volstrekt zeker, maar vooralsnog serieus genoeg 
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om daarvan melding te doen in De Snikke. Inmiddels is hiervan melding 
gedaan bij de wijkagent. Denk dus om uw spullen! Ziet u iets verdachts? 
Bel de politie! 
 
Nog een paar dagen, dan komt de jongste jeugd weer langs met hun al of 
niet zelfgemaakte lampions. Sint Maarten heeft hier gelukkig nog altijd 
vaste voet aan de grond. 



AGENDA 
   
11 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
12 nov – Klaverjassen 
15 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
16 nov – BINGO-middag (c.v. MIK) 
18 nov – Vrouwen van Nu 
22 nov – Schaatsen "de Bonte Wever" - Assen 
26 nov – Klaverjassen 
28 nov – Wintermarktje 
29 nov – Wintermarktje 
  3 dec – Laatste dag kopij en puzzel De Snikke inleveren 
  5 dec – Sinterklaas 
  6 dec – Afscheid / schuurverkoop Arie de Ruiter 
10 dec – Klaverjassen 
11 dec – Jaarvergadering IJsvereniging Odoornerveen 
20 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
24 dec – Klaverjassen 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
29 dec – Schaatsen "de Bonte Wever" - Assen 
31 dec – Oud Jaar 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
SUCCESVOL VERLOOP AGRARISCHE 
DAGEN VROUWEN VAN NU 
met 1330 deelnemers 
 
Terwijl het aardappel- en bietenrooien in volle gang is hebben vele boeren 
in Drenthe hun vrouwen een dag moeten missen. 
Zo'n 1330 leden van Vrouwen van Nu in Drenthe hebben de afgelopen 
weken deelgenomen aan excursies in de gemeente Borger/ Odoorn. Een 
bezoek aan de proefboerderij het Kompas in Valthermond, aan de 
stoeterij van Tewis en van Kooten in Westdorp en het LOFAR project met 
de grootste radiotelescoop van de wereld. Tegelijkertijd een interessante 
rondrit door het gebied met toelichting door lokale gidsen. 
 
Vier bussen toerden 6 dagen door de gemeente. Start, lunch en de 
afsluiting was steeds bij restaurant Bussemaker in Exloo. Het vele werk, 
verzet door vrijwilligers van de afdeling Odoornerveen/Odoorn van 
Vrouwen van Nu, wierp vruchten af. Wij zijn trots op het resultaat. Trots 
ook op de vele sponsoren die dit mede mogelijk hebben gemaakt. 
 
Wij weten dat boeren in Drenthe graag voedsel produceren voor een 
eerlijke prijs én beschikbaar voor iedereen. De voedselbank is voor veel 
gezinnen helaas nodig in welvarend Nederland. De werkgroep Agrarische 
Dagen wil, evenals de regionale omroep en vele winkeliers en inwoners 
van Drenthe, haar steentje bijdragen aan deze voorziening. 
 
Bij de afsluiting donderdagmiddag 16 oktober heeft de werkgroep een 
cheque van € 500,00 overhandigd aan de heer Timmerman van de 
Noordelijke Voedselbanken. Tevens vond de overdracht plaats van 
honderden potten zelfgemaakte jam, een gift van de deelnemende 
vrouwen aan deze Agrarische Dagen 2014! Fleurige potten in allerlei 
soorten en maten vinden zo hun weg naar gedekte tafels in Drenthe. 
En de dames gingen zelf met een goed gevuld “kadotassie” naar huis. 
 
Werkgroep Agrarische Dagen  
Odoornerveen / Odoorn 
  



VROUWEN VAN NU 
 
Op 20 oktober 2014 hadden wij de 
jaarlijkse gezamenlijke avond met de 
afdeling Odoorn. 
 
Dit jaar had de afdeling Odoorn de avond verzorgd. Om 19.45 werden we 
in restaurant de Boshof verwacht. 
De avond werd verzorgd door Erna Smit-Läken. De presentatie ging over 
podotherapie. Zij had een 3-tal pedicures, t.w. Eliska van Heijningen, 
Henriëtte Koudenburg en Tineke Duursma, meegenomen om na de pauze 
de dames die hiervoor belangstelling hadden, een behandeling te geven. 
Ook had zij podotherapeute Kim meegenomen. 
 
“Wat is podotherapie?” 
Meer dan 70% van de Nederlandse bevolking heeft voetklachten of 
klachten in de knieën, heupen of rug die voortkomen uit een afwijkende 
voetstand of looppatroon. De podotherapeut is een paramedicus die deze 
klachten behandelt. Een podotherapeut behandelt de volgende klachten: 
afwijkende voetstand waaruit vermoeidheids- of overbelasting klachten 
voortkomen. 

- sportblessures 
- knie-, heup- en rugklachten 
- teenafwijkingen, zoals hamertenen 
- nagelproblemen, zoals ingegroeide nagels 
- huidproblemen zoals overmatige eeltvorming en pijnlijke likdoorns. 

 
De behandeling kan bestaan uit het aanmeten van podotherapeutische 
zolen om een afwijkende voetstand te corrigeren of te ondersteunen. Een 
siliconenorthese bij een afwijkende teenstand of een nagelbeugel om een 
ingroeiende nagel te corrigeren of de groei te begeleiden. Schoenadvies 
en voorlichting om klachten te voorkomen zijn tevens belangrijke taken 
van een podotherapeut. Zij had diverse voorbeelden van zolen bij zich. 
Ook bijvoorbeeld inlegzolen voor teenslippers. Voor mensen met reuma of 
diabetes mellitus wordt preventieve screening en behandeling geboden. 
Zij hebben bij voetproblemen immers een grotere kans op complicaties. Zij 
liet ons diverse voorbeelden zien van wonden van mensen met diabetes 
die kunnen ontstaan omdat zij zelf de pijn niet meer voelen. Het is daarom 
heel belangrijk dat iemand met diabetes gecontroleerd wordt. In een 
vraaggesprek worden de klachten en gezondheidstoestand besproken. Zij 
doen een lichamelijk onderzoek met name gericht op de stand van de 



gewrichten en functie van de spieren van de voeten en onderbenen. Met 
een digitaal voetdrukmeetsysteem wordt de drukverdeling van de voeten 
tijdens het lopen beoordeeld. Aan het eind van het onderzoek wordt een 
scan van de voeten gemaakt, die wordt gebruikt voor het vervaardigen 
van een zool voor een optimale drukverdeling. Zij beoordelen de door u 
gedragen schoenen omdat dit veel informatie geeft over hoe men loopt. 
Na dit onderzoek wordt een behandelplan besproken. 
Erna liet via een presentatie de diverse kwalen en behandelingen zien. Na 
deze presentatie was er pauze. Na de pauze konden groepjes vrouwen bij 
de 3 pedicures hun voeten laten beoordelen en bij Erna kon een scan van 
je voeten worden gemaakt. Er was veel belangstelling voor. Het was een 
interessante avond waar we weer wat meer te weten zijn gekomen van 
het werk van een podotherapeut. 
Ria Eding bedankte Erna en haar team voor deze avond. Hierna konden 
we huiswaarts keren na nog de ontvangst van een cadeautje van Tineke 
Duursma voor alle vrouwen van Nu. 

Marijke Uitbeijerse 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
Excursie Marleen Kirchoff 
Dinsdag 29 oktober 
 
We zijn met 12 dames naar Marleen Kirchoff geweest. We werden door 
haar ontvangen en kregen een welkomstdrankje appelsap met kruiden 
erdoor (was warm gemaakt): een heel lekker drankje (zonder alcohol). 
 
Marleen heeft een bloemenzaak gehad in Exloo samen met haar moeder, 
was altijd erg druk. Toen ze een kind kreeg werd het haar te druk, ze 
besloot het winkeltje te verkopen, nu 3 kinderen later begon het toch weer 
te kriebelen daarom begon ze een winkeltje in Odoorn, nu niet meer met 
verse bloemen, maar met allerlei decoratieve dingen. Dat is al weer 14 
jaar geleden. 
Waar ze nu zit is vroeger de werkplaats van haar opa geweest. Op enkele 
plekken zijn er nog “oude” dingen te zien die bewaard zijn gebleven, b.v. 
een stuk tentdoek ( tentenverhuur Steenge) met een heel oud 
telefoonnummer, een klok en enkele stukken gereedschappen die ze toen 
gebruikten. Ze heeft niet alleen het winkeltje, maar geeft ook mensen die 
wat anders in huis willen en er zelf niet uitkomen advies. Daarvoor komt 
ze bij mensen thuis. 
Wat de styling in huis betreft is het belangrijk dat je de spullen op elkaar 
afstemt, te beginnen met muren, gordijnen en natuurlijk de vloer. Van daar 
uit kun je beginnen met sfeer aanbrengen, wat natuurlijk voor iedereen 
anders is. Belangrijk is basisverlichting. Van daar uit kun je werken met 
sfeerverlichting. Ze liet ons voorbeelden zien van decoreren van een 
salontafel, een bijzettafel en een site tabel. 
Hele leuke ideeën liet ze ons zien. In de pauze kregen we thee en haar 
moeder had havermoutkoek voor ons gemaakt, dat hebben we ons laten 
smaken….. heerlijk. 
Na de pauze liet ze nog wat ideeën zien en daarna mochten we zelf aan 
de gang gaan. We hebben een heel mooi decoratief stuk gemaakt. 
Natuurlijk moesten we nog wat rondneuzen in de gezellige winkel en 
werden er nog dingetjes gekocht. 
Met de handen vol en een hoofd vol ideeën en na natuurlijk Marleen te 
hebben bedankt voor de mooie en leuke middag gingen we naar huis. We 
kunnen terugkijken op een gezellige middag bij Marleen. 
 

Reiscommissie bedankt hiervoor, 
Ciska Zandbergen 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Ondanks het feit dat in ons officiële schrijven in de laatste Snikke de 
datum van ons inrichtingsfeest niet stond vermeld, zorgden de andere 
aankondigingen in diezelfde Snikke er toch voor dat we op 31 oktober 
diverse inwoners konden verwelkomen, die een blik kwamen slaan op de 
nieuwe inrichting van het dorpshuis. Zoals aangekondigd was er 
livemuziek in de vorm van de Acoustic Chiefs (met plaatsgenoot Harmen 
Boels), die gedurende de hele avond voor een mooi stuk muziek zorgden. 
Naar verluid viel de muziek zo goed in de smaak, dat door verschillende 
aanwezigen al werd gefantaseerd  over andere activiteiten waarvoor de 
Chiefs wel gevraagd zouden kunnen worden. Het boekingsbureau mag dit 
als vooraankondiging van te verwachten drukte beschouwen…  Tijdens de 
aanvang van de avond werd de inrichtingscommissie, bestaande uit Trea 
Evenhuis, Marga Themme, Kitty Eggens, Laura Evenhuis  en Ria 
Blankenstein van voorzitterszijde hartelijk toegesproken en bedankt voor 
alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden.  Wat volgde was 
een gezellige avond waarbij de muziek tot even na twaalven actief was. 
Rond half twee sloten de deuren. 
Het bestuur van SVO, aangevuld met Hans Blankenstein, was de 
zaterdag volgend op het feest actief in het dorpshuis vanwege een van de 
tweejaarlijkse klussendagen. Onder andere werd de garage en de 
binnenberging opgeruimd, dakgoten nagezien en de onlangs 
aangebrachte luxaflex op maat gemaakt.  
Onze herhaalde oproepen aan inwoners zich te melden als 
belangstellende voor de functie van sportcoördinator hebben helaas niets 
opgeleverd. Binnenkort zullen we bepalen op welke manier we verder 
gaan met de taken die horen bij die functie.  

Namens SVO, 
Robert Nijboer, secretaris 

 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
11 NOVEMBER - LAMPIONNENKEURING 
Op dinsdag 11 november (17.30 uur tot 18.30 uur) 
is dorpshuis “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.  
  

16 NOVEMBER - BINGO  
Op zondag 16 november is in dorpshuis “De Miet” weer 
de jaarlijkse BINGO-middag! 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 
vrijdag 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. 531825) en Anita (tel. 381780) zijn bereid om 
deze adressen aan de Sint door te geven.  
 

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

 

 
15 november: OUD PAPIER 

 
11 december: JAARVERGADERING 
IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 

 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Enkele jaren geleden is er in onze gemeente een leefbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd. Door krimp loopt men tegen de grenzen aan van het beleid 
van de zes hoofdkernen. Hierdoor komt de leefbaarheid onder druk te 
staan. Om de kwaliteit vast te kunnen houden is de indeling van 6 
hoofdkernen omzet naar 4 leefgebieden. In elk leefgebied moeten alle 
voorzieningen voor handen blijven. 
Odoornerveen valt onder het leefgebied zuid-west, tezamen met Exloo, 
Odoorn, Valthe, Exloërveen en Klijndijk. Onze gebiedscoördinator is de 
heer Jakob Rijnberg. Op 6 oktober jl. werd op het gemeentehuis in Exloo 
de eerste kennismakingsbijeenkomst gehouden betreffende 
samenwerking tussen de diverse verenigingen voor dorpsbelangen. Ieder 
dorp heeft zich hier gepresenteerd voor de andere dorpen. 

Plaatselijk Belang 
 
  



SVO-SPORT 
 
Kerstvolleybal – stratentoernooi ! 
 
De voorbereidingen voor het 
stratenvolleybaltoernooi eind december kunnen 
weer voorzichtig worden opgestart. Binnenkort 
zal ik de vaste contactpersonen benaderen met 
de vraag of zij ook dit jaar weer bereid zijn een 
team om zich heen te verzamelen. 
 
In de Snikke van december is dan te lezen wanneer het toernooi 
gehouden wordt en bij wie je terecht kunt om je op te geven. Mag ik jullie 
vragen actief te zijn in het opgeven en niet af te wachten tot iemand  
jouw misschien belt …? Immers, alleen bij voldoende deelname kan het 
stratentoernooi doorgaan! 
Heb je nog nooit meegedaan? Dat is geen enkel probleem, iedereen is 
van harte welkom.  Deelname kan vanaf 12 jaar. 

Algemene info; 
Edwin Broekkamp  06 - 13949210 

 
  



DORPSFEEST 2015 
 

OPROEP KNUTSELEN VOOR HET DORPSFEEST VAN 2015 
 
Wij als besturen van c.v. MIK en Plaatselijk Belang zijn alweer druk bezig 
met de voorbereidingen voor het dorpsfeest in juni 2015. Ons 
gezamenlijke doel is om dit weekend de kosten voor de inwoners zo laag 
mogelijk te houden. En ja, bedenk dan maar eens dingen om geld in te 
zamelen.  
Nou hebben wij het idee om leuke dingen te gaan maken als accessoire 
voor in en om het huis. Het lijkt ons wel leuk om op de kerstmarkt in 
Schoonoord te gaan staan op 12 december en daar onze dingen te gaan 
verkopen. De volledige opbrengst hiervan komt ten goede aan het 
dorpsfeest in 2015. 
 
Dus de oproep die wij bij deze doen is het volgende: 

- Heeft iemand nog houten planken thuis liggen, waar men niks mee 
doet, dan zijn deze bij ons van harte welkom.  

- Heeft iemand nog restanten blikken verf staan in de kleuren wit, 
grijs, zwart, blauw of roze, ook deze zijn van harte welkom. 

- Wie heeft er zin en tijd om samen met ons op 1 of 2 zaterdagen 
(datums nog niet precies bekend) te verven, meld je dan aan. 

- Timmermannen en of timmervrouwen gezocht om onze ideeën ten 
uitvoer te brengen. 

- Lijkt dit je wat? Meld je dan aan! 
- Lijkt het je leuk om deze dingen op de kerstmarkt te verkopen en 

zou je daar een of twee uurtjes willen staan? Geef je dan ook op. 
- Heb je leuke ideeën over wat je zoal met een aardappelkistje kan 

doen, laat het ons dan ook even weten. 
- Andere ideeën natuurlijk altijd welkom! 

 
Vele handen maken licht werk! 
 
Wij hopen op leuke ideeën en op vele knutselhanden en zien jullie 
reacties dan ook graag tegemoet. Reacties op bovenstaande verzoeken, 
kunnen jullie melden bij de volgende bestuursleden: 
Wendy Röttink:  531825 
Pien Bonga:   06-30739788 
Anita Begeman:  381780 
 

Bestuur feestcommissie dorpsfeest 2015 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
In voorbereiding op de winter biedt de ijsvereniging de mogelijkheid om te 
gaan schaatsen in de Bonte Wever te Assen. In samenwerking met de 
KNSB gewest Drenthe wordt de leden van de natuurijsverenigingen de 
gelegenheid geboden om op enkele vastgestelde data vrij te schaatsen. 
 
Zaterdag 22 november 2014: 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan ieder lid van onze ijsvereniging op eigen 
gelegenheid naar kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen gaan en op 
vertoon van de lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 
Maandag 29 december 2014: 
Van 17.00 tot 19.30 uur gaan we (voor zover mogelijk) gezamenlijk 
schaatsen op ijsbaan “de Bonte Wever” in Assen. Er is dan de 
mogelijkheid tot vrij schaatsen voor onze leden en voor kinderen is er 
weer de gebruikelijke dorpentocht met medaille ! Verzamelen om 16.00 
uur bij dorpshuis “de Miet” 
Graag vooraf aanmelden bij H. Boels 0591-387171. Denk er aan dat het 
meenemen van de lidmaatschapskaart (contributie-bewijs) verplicht is. 
 
Zaterdag 14 februari 2014: 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan ieder lid op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen gaan en op vertoon van de 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 
Let op: Bovenstaande is onder voorbehoud. Als er aan het gewest een 
groot toernooi wordt toegewezen, kan dat aanleiding zijn voor een 
wijziging 

Wij wensen u alvast veel plezier. 
H. Boels, 0591-387171  

 
 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Jaarvergadering IJsvereniging 
 
Donderdag 11 december a.s. houden wij als IJsvereniging Odoornerveen 
weer onze jaarvergadering. 
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in dorpshuis “de Miet” om daar 
met ons te discussiëren over het afgelopen seizoen en suggesties voor 
het komende seizoen. 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 
 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Voor dit seizoen zijn er 1120 kaarten verkocht waarmee er 190 euro in de 
prijzenpot is gekomen. Opnieuw hebben wij vijftien nieuwe getallen 
getrokken die u op uw BINGO-kaarten door kunt strepen. Hopelijk bent u 
al een flink eind op weg met het doorkruisen van de getallen op uw 
kaart(en). Indien alle getallen op een kaart zijn doorgestreept dan kunt u 
deze inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Succes. 
 

– 64 – 8 – 42 – 20 – 16 – 50 – 18 – 13 – 
–  68 – 22 – 67 – 27 – 58 – 66 – 49 – 

 
  



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  20 pnt  Marloes Boels  10 pnt 
Pascal Eggens 20 pnt 
 



PUZZEL 
 
Ook de tweede keer zijn er oplossingen ingeleverd van de puzzel in De 
Snikke. De oplossing en tussenstand staan hieronder vermeld. Opvallend 
is dat de lijst foutloos wordt aangevoerd door ex-Odoornerveners. 
 
Tussenstand: 

1. Harm Jan Pleiter (Vlagtwedde)  20 pnt 
    Jan Eggens (Odoorn)   20 pnt 
3. Ciska Zandbergen    19 pnt 
    Geert Boels    19 pnt 
5. Aaltje Cremers    18 pnt 
6. Gineke Loman    10 pnt 

 
Oplossing vorige puzzel: 
1 - Pleiter     11 - Eve Niets Hoeve 
2 - SVO     12 - lampionnenkeuring 
3 - zetmeelaardappelen   13 - ijs 
4 - snoek     14 - ruilverkaveling 
5 - Bloeming     15 - Vrouwen van Nu 
6 - De Uilenhorst    16 - Torenwijk 
7 - turf      17 - Ellertsveldroute 
8 - Van de redactie    18 - De Waard 
9 - dalgrond     19 - klaverjassen 
10 - volleybal     20 - Boermasbrug 
Oplossing: Boswachterij Odoorn 
 
De puzzel van deze maand is het oplossen van anagrammen. In de 
onderstaande lijst vormen de letters bij iedere cijfer een achternaam van 
een inwoner van Odoornerveen. De gevonden achternamen kunnen in het 
diagram worden geplaatst waarna de oplossing van boven naar beneden 
tevoorschijn komt in de grijze vakjes. 
Graag de gehele puzzel (oplossing en alle woorden) inleveren voor of op 
3 december via desnikke@hotmail.com of de brievenbus Noordzijde 7-B. 
 
1 - ik verlang  5 - wilg rond    9 - mop bakker 
2 - he vanger  6 - muren kabel  10 - breng zaden 
3 - somber nat 7 - samen drink  11 - verkil in 
4 - kan rum abc 8 - ven ons hip  12 - ring club heus 
 
 



 

 
 
Graag de gehele puzzel (oplossing en alle woorden) inleveren voor of op 
3 december via desnikke@hotmail.com of de brievenbus Noordzijde 7-B. 
 
  



SNELLER INTERNET 
 
Is dit alle interesse in Odoornerveen voor sneller internetten? 
In de vorige Snikke heb ik geprobeerd u te enthousiasmeren zich in te 
schrijven voor sneller internet in Odoornerveen via de glasvezelkabel. Ik 
schreef u ook, dat een stuk of 50 gegadigden uit Odoornerveen er zeker 
toe bijdragen, dat we snel aan ca. 1.000 in het totale buitengebied komen, 
en dan kan glasvezel worden gerealiseerd. 
Helaas is de tussenstand op dit moment zo’n 575 geïnteresseerden. 
Misschien heeft u zich al aangemeld, dat is prima, maar bent u wel 
geïnteresseerd, maar nog niet aangemeld. Doe dat dan nu: Vul het 
inventarisatieformulier Glasvezel in op website http://energieprovincie.nl of 
stuur een e-mail met uw adresgegevens info@energieprovincie.nl 
 
Waarom is sneller internet zo belangrijk? 
Het aantal toepassingen van internet neemt snel toe. Gemakkelijk 
winkelen, films en muziek streamen, nieuwsvoorzieningen, sociale 
netwerken, uw bankzaken regelen, etc. Alle bewoners van het 
buitengebied en de kleine dorpen lopen tegen hetzelfde probleem aan van 
traag internet, ondanks de door providers voorgespiegelde snelheden. De 
duurzame oplossing hiervoor is glasvezel aan huis en dat kan, bij 
voldoende belangstelling ook in Odoornerveen worden gerealiseerd. 
Een aantal antwoorden op veel gestelde vragen kunt u ook al vinden op 
de website. Ook de ontwikkeling van de interesse is daarop te volgen. 
Heeft u toch nog vragen die nog niet op de website worden beantwoord, 
bel mij dan gerust: Tel. 06-51155602. 

Sjaak Janson 
 
 
  



Wintermarktje	in	
Odoornerveen	

 

 
 
Voor dorpsgenoten en hun familie, vrienden, bekenden en andere 
geïnteresseerden wordt er een wintermarktje gehouden bij de boerderij op 
de Borgerzijtak 9. 
 

Vrijdag			28	november	van	19:00	tot	
22:00	uur	

Zaterdag	29	november	van	11:00	
tot	20:00	uur	

 
Vorig jaar is er door ons (Ina Woldring en Diana Huisman) een 
bescheiden wintermarktje gehouden voor familie, vrienden en bekenden. 
Dit is uitermate goed bevallen zodat wij nu graag deze gelegenheid willen 
benutten om onze artistieke inspiraties, curiosa en andere kleinoden aan 
alle dorpsgenoten van Odoornerveen tentoon te stellen en voor geringe, 
uiterst concurrerende prijzen aan te bieden. Neem dus een goed gevulde 
portemonnee mee! 
 
Het assortiment is gericht op de winter en de feestelijke decembermaand. 
Het zal bestaan uit klein meubilair, prullaria, brocante, kransen, 
bloemstukjes en nog veel meer. 
 
Naast het verkopen vinden wij het delen van onze hobby en het gezellig 
samenzijn met dorpsgenoten ook belangrijk. Gedurende de openingstijden 
kan er Glühwein en gebak genuttigd worden tegen uiterst geringe prijzen. 



  
Graag zien we een ieder die belangstelling heeft voor ons initiatief op een 
van de genoemde data. De entree is vrij en wij zorgen voor de juiste 
ambiance. 
 

Ina Woldring & Diana Huisman 



COLLECTE 
In Odoornerveen is ook dit jaar weer door dezelfde zes personen met de 
collectebus van de Brandwonden Stichting gelopen. Collectanten hiervoor 
enorm bedankt! Wederom hebben we een mooi bedrag opgehaald, dit 
jaar was het 280,57 euro. Daarnaast nog wat buitenlandse muntjes en 
een dubbeltje. Helaas werden deze door de bank niet geaccepteerd. 
Via deze mededeling willen we ook alle gevers bedanken. U kunt ons 
volgend jaar weer verwachten. 

Vriendelijke groet, Liesbeth Holman 

 
 

AFSCHEID tevens SCHUURVERKOOP 
 
Beste Dorpsgenoten, 
Zoals jullie al sinds bijna een jaar hebben kunnen zien stond mijn huis op 
Noordzijde 3 te koop. Op 31 oktober is het TE KOOP veranderd in 
VERKOCHT. Op zaterdag 6 december is er op het adres Noordzijde 3 
een AFSCHEID / SCHUURVERKOOP. 
Iedereen is welkom tussen 11.00 uur en 15.00 uur om koffie of thee met 
mij en mijn familie te drinken, afscheid te nemen en eventueel iets van 
mijn overgebleven spullen uit huis tuin en schuur aan te schaffen. 
Ik ga in Borger wonen aan de Oosterheem 37. Dat huis is veel kleiner dan 
ik de laatste jaren gewend was. Ik hou dus nogal wat over wat ik op deze 
manier van de hand wil doen. 
Allen welkom op zaterdag 6 december. 

Groetend, 
Arie de Ruiter , Noordzijde 3 7874 TH, Odoornerveen  

 
 

DRENTSE HOEN 
Ik heb nog een paar jonge kippen over. Raszuivere Drentse Hoen. Er zijn 
ook nog een paar Drentse Hoen hanen van dit jaar. Bij belangstelling even 
bellen. 

Henk Nienhuis tel 381794 



TACHTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 2 November 1934 – Waterschap Odoorn 
In café Naber had Woensdagmiddag een vergadering plaats van 
stembevoegde ingelanden van het waterschap “Odoorn”. Als bestuurslid 
werd met nagenoeg algemene stemmen herkozen de heer K. Tonckens 
alhier. Voorts werd besloten de brugwachterswoning, gelegen tegenover 
plaats 17, wederom te verhuren aan de weduwe C. Bonder. 
 
  



DE ZONNEBLOEM 
 

 
  


