
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  2 december 2015    
 
November – Slachtmaand 
Het is lang geleden sinds mensen een varkentje hielden voor de slacht. 
Het dier werd het hele jaar door zo goed mogelijk met van alles en nog 
wat vetgemest. 
Tegen het eind van de herfst werd het dan geslacht, zodat er ook in de 
winter een stukje vlees of spek op tafel kwam. 
Worsten en spek werden in de wiemel gehangen om te drogen en het was 
niet ongewoon dat er ’s winters als de oudelui een avond naar de buren of 
familie waren er naderhand een worstje minder in de wiemel hing. 
Je kreeg vlak na de slacht ook vaak “kaonties” (kaantjes) op je brood. 
Het was altijd een bijzonder gebeuren. 
Wat me altijd is bij gebleven is een uitroep van een van mijn zusjes. Een 
of twee jaar na de oorlog - ze was zes of zeven jaar bracht ze een paar 
maand bij vrienden in Den Haag door. Toen ze thuis de keuken 
binnenstapte riep ze met een heel hoog Haags stemmetje: “Ha, spek in de 
balk!” Ik had nooit anders geweten dan dat ze spek niet lekker vond! 
Nu, 70 jaar later wordt er over gediscussieerd of rood vlees dat een of 
andere behandeling heeft ondergaan, wel gezond is. Je kunt er zelfs ziek 
van worden, zegt men. Zo heeft elke tijd zijn eigen discussie over wat 
goed is en wat slecht. 
Nog een paar dagen en het is Sint Maarten. Waarschijnlijk krijgt u ’s 
avonds ook kinderen met een lampion aan de deur om een liedje voor u te 
zingen en daarvoor iets lekkers verwachten. Misschien zijn ze ook wel 
trots op hun eigen gemaakte lampion, maar iets lekkers krijgen: daar doen 
ze het natuurlijk voor! Misschien geeft u ook iets wat minder gezond is dan 
wenselijk, maar ach, het is maar een keer per jaar Sint Maarten.   
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AGENDA 
   
10 nov – Vrouwen van Nu 
11 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
11 nov – Klaverjassen 
13 nov – Bier- en wijnproefavond (c.v. MIK) 
21 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
22 nov – BINGO-middag (c.v. MIK) 
25 nov – Klaverjassen 
  2 dec – Laatste dag kopij De Snikke inleveren 
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK) 
  9 dec – Klaverjassen 
15 dec – Vrouwen van Nu 
19 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
23 dec – Klaverjassen 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
31 dec – Oud jaar 

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

  



KLEURPLAAT 
 
De eerste tussenstand van dit seizoen is als volgt: 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 10 pnt    Anne Ruiter  10 pnt 
Thijs Ruiter 10 pnt    Marlijn Eggens 10 pnt 
      Nienke Eggens 10 pnt 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Aktie blindengeleide honden. KNGF 
 
De Vrouwen van Nu zijn een actie gestart om de KNGF te ondersteunen. 
Wij zamelen plastic (schone) doppen in die aan hen worden overhandigd. 
Zij ontvangen hier geld voor hun stichting. 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of 
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en 
steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, 
sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de 
gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden. 
Het zou mooi zijn als iedere inwoner van Odoornerveen hier aan mee zou 
doen. U kunt de doppen inleveren bij Stiny van Bergen, Noordzijde 14.  
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
Agrarische dag Vrouwen van Nu 
 
Op 7 oktober togen 12 dames naar de jaarlijkse agrarische dag. Dit keer 
was het de beurt aan Nijeveen. Het thema was “Op de grens over de 
grens”. Wij werden in dorpshuis “De Schalle” begroet door de commissie 
van Nijeveen. Na eerst koffie met cake werden we toegesproken door de 
voorzitter van de commissie. Daarna werden gingen we de bussen in voor 
het ochtendprogramma. Allereerst een bezoek aan de melkveebedrijf van 
de familie Flinkert. De heer Flinkert kwam de bus in om ons wat te 
vertellen over de geschiedenis van het bedrijf en de innovaties die er  in 
de loop der jaren zijn gekomen. Grote melkstal erbij en geautomatiseerd 
op het gebied van voederen. In deze nieuwe stal kunnen 200 koeien. Wij 
liepen over een loopbrug over de koeien heen en konden met eigen ogen 
zien hoe het automatisch voederen in zijn werk ging. Daarna weer in de 
bus richting de oude zuivelfabriek “de Venen”. In dit pand zitten 
kunstenaars en werd door de Historische vereniging een film getoond over 
de vroegere zuivelfabriek en hoe het melk inleveren van toen tot nu in zijn 
werk ging. Er waren in deze omgeving 3 zuivelfabrieken, maar alles gaat 
nu naar de fabriek in Friesland. Ook zit in dit pand Chocolade & Zo. Dit is 
een bedrijf dat chocolade maakt van de hoogste kwaliteit chocolade. Hier 
werd ons een en ander vertelt over de oogst van de cacaobonen en de 
verwerking tot de chocolade. Het rook er heerlijk en na een demonstratie 
van het maken van de bonbons was er gelegenheid tot het kopen van wat 
lekkers. Na al dit lekkers gingen we naar “De Nije”, waar een lunch voor 
ons klaarstond. Een heerlijk soepje en broodmaaltijd met de gebruikelijke 
kroket. Na de middagpauze vertrokken we met de bus naar Giethoorn, 
onderweg bijgepraat over de omgeving door Roelie Zandwijk. Zij wist 
aardig wat te vertellen over de omgeving en wie de bewoners waren van 
de boerderijen die wij langsgingen. Met een kwinkslag van de chauffeur er 
tussen kwamen we tenslotte bij de Fam. Smit aan voor een rondvaart door 
Giethoorn. Bij ons in de boot kwam een jongeman die ons het nodige 
vertelde over Giethoorn. B.v. dat het vroeger is gesticht door hoeren, 
dieven en moordenaars. Zij hebben het toen onherbergzame gebied 
afgegraven waardoor er eilandjes ontstonden. Er liepen toen veel geiten 
en de naam Geithoorn is later verbasterd in Giethoorn. In het wapen van 
Giethoorn zijn nog de geiten te zien. De jongeman had het wel naar zijn 
zin met de dame en had af en toe leuke opmerkingen. Door de grachten 
gingen we richting het meer en na een uur waren we weer terug en gingen 
we met de bus naar De Schalle waar ons een lekker drankje en hapje te 



wachten stond. Na een afscheid door de voorzitter van de agrarische 
commissie van Nijeveen, gingen we weer huiswaarts. 

Marijke Uitbeijerse 
 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
  
Boeren in Rusland door Fokke Meirink 
 
In 1994 begon de heer Meijerink voor een Nederlands zaadbedrijf de 
boeren te begeleiden bij de teelt van groenten in Rusland. Aardappelen, 
kool, rode bieten, wortels en uien zijn de groenten. Hij kwam op grote 
bedrijven van 1000 tot 125.000 ha. Zijn start was in Vladivostok, 9 uur 
vliegen vanaf Moskou. En in al die jaren heeft hij door de gehele Sovjet 
Unie gewerkt. Het klimaat hier kent strenge winters van -25 graden. In het 
voorjaar gaat de temperatuur in 14 dagen van -10 naar 25 graden C. Het 
groeiseizoen in de zomer duurt ongeveer 120 dagen. Vooral in het begin 
liep hij tegen de communistische instelling aan, een trekkerchauffeur was 
een trekkerchauffeur en hij vulde niet de zaaimachines. Dat moest dan 
een ander persoon doen. Er werden geen reserveringen gemaakt: ik leef 
nu. Beregenen mocht je pas vanaf 18 mei en dan ook geen dag eerder. Er 
moesten vele trekkers en machines aangeschaft worden, deze kwamen 
bijna allemaal uit West-Europa. De reparatie was een probleem, eerst 
geen onderdelen en dan geen monteurs. De jaren voordat hij daar kwam 
waren de aardappels ( geen goede pootaardappels, maar het overschot 
dat uit de grond was gekomen) al jaren op hetzelfde perceel verbouwd 
met alle gevolgen van dien. Er werd gezaaid als de vorst zo’n 50 cm uit de 
grond was. Vele verhalen kon hij over de mensen vertellen, de eerste 
kennismaking begon ‘s morgens steeds met drie glazen wodka. Het 
alcoholgebruik is de laatste tijd wel minder geworden. Het eten is ook heel 
anders dan bij ons. Melk werd er niet gedronken, wel karnemelk. Vaak 
kreeg je een soep met veel groenten en brood. Groenten worden niet bij 
de warme maaltijd gegeten. Alleen vlees en aardappelpuree. Hij heeft 
daar wel eens een diarree opgelopen na een barbecue waar hij achteraf 
niet goed gegaard hondenvlees had gegeten en het eten van vis uit het 
meer, waar alle bedrijven hun afvalstoffen in loodsten.  Hij heeft daar een 
beproefd middeltje voor n.l. een glas voor 1/3e gevuld zout en aangelengd 
met wodka. Het zware werk wordt nog altijd door de vrouwen gedaan. De 
vrouwen zien dan ook het nut van onderwijs in. Zij doen op de scholen 
hun best om onder hun onderdanige bestaan uit te komen. Een hele 
andere mentaliteit dan in ons westen. De scholen zijn 3 maanden per jaar 
dicht. Dan moeten de eerste maand de leerlingen en onderwijzeressen de 
school schoonmaken en opknappen. De leraren zijn nergens te bekennen. 
Ook bij de overledenen gaat het anders dan bij ons. Op de 
begraafplaatsen staat vaak een tafeltje en bankje bij het graf en dan, 
meestal op zondag, praten, eten en drinken ze met de overledene. Meirink 
is bang dat er een tekort aan groente- en fruit ontstaat in Rusland. De 



Russen komen zelf in grote problemen door de boycot die hun president 
Poetin afgekondigd heeft op o.a. etenswaar uit Europa. Dertig tot vijftig 
procent van de groente- en fruit wordt geïmporteerd. Wat zelf gezaaid is in 
het land kan moeilijk verwerkt worden, want de machines daarvoor 
moeten o.a. uit Nederland komen. Door de boycot is dit niet mogelijk. Na 
18 jaren halen nu heel veel grote bedrijven goede opbrengsten door 
goede leiding en medewerkers. De heer Meijerink raakte niet uitgepraat 
en Ciska bedankte hem dan ook hartelijk voor de interessante lezing. 
 
De eerstvolgend verenigingsavond van de Vrouwen van Nu is op dinsdag 
10 november.Gerrit Hegen zal vertellen over het plattelandsleven in Zuid-
Oost Drenthe. 

Marijke Uitbeijerse 
 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v.MIK 
 
UITSLAG ZOMERGROET 
Zaterdag 10 oktober, een mooie zonnige herfstdag, ideaal weer om de 
huizen bij langs te gaan en de pompoenen te wegen. Wendy en Anita 
gingen samen op pad. De weegschaal achter in de auto en gaan. Van de 
15 deelnemers konden we 8 overslaan, want die waren vergeten de 
zaadjes te poten of ze waren opgevreten en daar kwam dus niks op. Van 
alle pompoenen die we wel konden wegen, zat wel een behoorlijk verschil 
in gewicht. Voor alle deelnemers die wel hun best hebben gedaan, 
hieronder volgt de uitslag: 
1) Pien Bonga  27,5 kg 
2) Jan Reinink  26,6 kg 
3) Ella Verwei j 22,6 kg 
4) Laura Kwant 19,3 kg 

5) Truus van Eeden 11 kg 
6) Albertje Nienhuis 4,7 kg 
7) Erik Vrielink 4,5 kg 

 
Iedereen bedankt voor het meedoen en eet smakelijk voor diegene die er 
een overheerlijke pompoensoep van gaat maken! Voor volgend jaar gaan 
we weer iets nieuws bedenken en mocht iemand een suggestie hebben, 
laat het dan aan een van de bestuursleden weten. 
 
SMOKKELTOCHT 
Vrijdag 9 Oktober hadden we de smokkeltocht. Dit jaar was deze weer in 
het wel bekende bosje aan de achterweg. We gingen met  z’n allen in de 
veetrailer daar heen. Er waren 2 groepjes van 5 lopers die de strijd tegen 
elkaar aan gingen. Sommige gingen als een speer van de ene naar de 
andere kant om het gesmokkelde waar over te brengen,  Maar ja in het 
bos kwam je ook douane tegen en deze hield ook wel mensen aan en 
konden hun smokkelwaar inleveren en mochten met een vrijgeleide weer  
terug naar hun eigen post. Na een dik uur smokkelen gingen we weer 
terug naar het dorpshuis en werd er genoten van een heerlijke kop snert 
en werd er nog even nageborreld. We kijken terug op een geslaagde 
avond en zien iedereen graag weer terug op een volgende activiteit van 
c.v. MIK 

Bestuur c.v. MIK 
 

  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v.MIK 
 
11 NOVEMBER - LAMPIONNENKEURING 
Op woensdag 11 november is dorpshuis De Miet open van 17.30 uur tot 
18.30 uur voor de lampionnenkeuring. Alle kinderen van de basisschool 
zijn welkom. Natuurlijk is er voor elke deelnemer een leuke verrassing. En 
wij zijn benieuwd wie de mooiste lampion heeft gemaakt dit jaar en wie 
zingt het mooiste lied??  
 
13 NOVEMBER - BIER EN WIJNPROEFAVOND 
Op de flyer die u begin dit jaar van ons hebt ontvangen, waar alle 
activiteiten die wij het hele jaar organiseren opstaan, stond dat er 
vrijdagavond 6 november een bier en wijnproefavond plaats zou vinden in 
het dorpshuis. Dit is verplaatst naar vrijdagavond 13 november! De kosten 
hiervoor zijn €10,00 per persoon. Om duidelijk inzage te krijgen in het 
aantal mensen, vragen wij u om u hiervoor op te geven. Dit kunt u 
doorgeven aan: Wendy Röttink  tel: 531825 
   Anita Begeman tel: 381780 
Wij als bestuur zorgen voor een lekker hapje erbij en hopen op een grote 
opkomst om er met elkaar een gezellige avond van te maken. 
 
22 NOVEMBER - BINGO  
Op zondag 22 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?! Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen! 
 
5 DECEMBER - SINTERKLAAS KOMT WEER IN ONS DORP!!! 
Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen, 
Dat Sinterklaas ook dit jaar weer met zijn Pieten naar Odoornerveen zal 
komen. 
Zaterdag 5 december zal hij vanaf 17.00 uur rond gaan rijden, 
Maar hij wil wel graag weten, wie hij weer met een bezoekje mag 
verblijden. 
U kunt zich opgeven bij onderstaande personen. 
Dan zullen zij er voor zorgen dat Sinterklaas bij u langs zal komen. 
Natuurlijk zal hij zijn Pieten niet vergeten, maakt u zich geen zorgen,  
Zij zullen u vast en zeker weer een gezellige avond bezorgen. 
Opgave graag voor woensdag 2 december, 
Vergeet dit niet en noteer dit alvast op uw kalender! 
Opgave bij: Wendy Röttink 0591-531825 of Anita Begeman 0591-381780  



 
 
 
 
 
 

De collecte voor de Nierstichting in Odoornerveen heeft €207,02 
opgebracht. Iedereen hartelijk bedankt en ook de collectanten nogmaals 
hartelijk bedankt. Vriendelijke groet van Minie Boels 
 

 
 

  



LICHTJESAVOND 
  

Op de Algemene begraafplaats in Odoorn 
wordt op 20 december tussen 18.00 en 19.30 
een LICHTJESAVOND georganiseerd door 
de uitvaartvereniging Odoorn en omstreken.  
De route naar de begraafplaats en de 
begraafplaats zelf zal sfeervol worden verlicht 

door vuurkorven, lichtjes en kaarsen. Ook zal in de tweede week van 
december wederom een “gedenkboom” worden geplaatst 
Iedereen is van harte welkom om een zelf meegebracht lichtje/kaarsje te 
plaatsen bij het graf van een dierbare of 
op een ingerichte “stiltetafel”,  ook kan er 
een kaartje worden gehangen in de 
geplaatste “gedenkboom”. Per groep zal 
er een fakkel worden uitgedeeld.  
In de aula van de begrafenisvereniging 
word U een kopje koffie of chocomelk 
aangeboden. Marchinus Elting leest hier 
enkele gedichten uit eigen werk voor.  
 
  



ZINGEN IS HEERLIJK! 
 
Lang heb ik gezocht naar een titel voor dit stukje, maar ik denk dat het de 
lading wel dekt. Ik wil een lans breken en/of reclame maken voor een koor 
waar ik bij zing. Dat is een operettekoor uit Stadskanaal, Muziektheater de 
Kanaalstreek geheten. Wij repeteren op dit moment voor de uitvoering van 
Der Zigeunerbaron, een operette van Johann Strauss jr., met prachtige 
muziek. In februari en maart 2016 zullen we daar 4 uitvoeringen van 
beleven, eerst in Hoogezand (omdat we het samen met het koor 
ProBurletta doen), en daarna in Geert Teis in Stadskanaal. 
En waarom dan een stukje daarover in dit blad, zult u zich afvragen. De 
reden is natuurlijk vrij simpel....we zoeken nog koorleden, het liefst 
mannen, maar ook dames zijn natuurlijk welkom. Ik zou het echt erg leuk 
vinden als er iemand uit Odoornerveen (of Odoorn of zo) zich bij mij meldt 
om een keertje mee te rijden en te kijken of het iets is voor hem of haar.  
Operette en musical zingen is echt een passie van mij, en helemaal als je 
dat met anderen kunt samen doen. Wij repeteren op maandagavond. 
Denk er maar over na en als dat positief is, bel me dan op 06-23877570. 
 

Els van Gerwen-Bloemen 
Zuidzijde 46, Odoornerveen 

 
  



WAAR WOON IK EIGENLIJK ? 
Waar woon ik eigenlijk? Ken ik mijn eigen 
natuurrijke woonomgeving wel? 
 Heeft u zich deze vragen wel eens gesteld? Als het 
gaat om vragen over landschap, natuur en cultuur in 
uw woonomgeving wil IVN Borger-Odoorn u op weg 
helpen met de cursus Waar ik woon! 
Deze cursus wordt eind 2015 en begin 2016 georganiseerd in Borger. De 
eerste bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Dus ook voor degenen 
die zich (nog) niet hebben opgegeven voor de cursus. Als er nog plaats is 
kunnen aanwezigen bij deze bijeenkomst zich alsnog aanmelden. Maar 
pas op: vol is vol en deelname aan de excursie, die op de eerste 
bijeenkomst volgt is alleen voor cursisten! De cursus bestaat uit zes 
modules, waarvan de theorie wordt behandeld tijdens zes 
donderdagavonden. Elke module gaat vergezeld van een excursie in de 
gemeente op de zaterdag volgend op de cursusavond. De modules zijn: 
1. Openbare introductie bijeenkomst op 12 november en een excursie op 
14 november voor deelnemers aan de rest van de cursus. Natuurparels in 
Borger-Odoorn: een kennismaking met de mooiste natuur in onze 
gemeente. Met prachtige foto's gemaakt in het bos, het beekdal en de hei. 
Verzorgd door Geert de Vries, voorheen onderwijsconsulent IVN Drenthe. 
2. Op 14 januari (theorie) en 16 januari (excursie). Onder onze voeten: 
een tijdreis van miljoenen jaren door de geschiedenis van de bodem 
waarop wij leven. Verzorgd door Harrie Wolters, adjunct directeur 
Hunebedcentrum 
3. Op 11 februari (theorie)en 13 februari (excursie). Esdorpen en 
veenkoloniën: over zand en veen. Verzorgd door Geert de Vries, zie 
november 
4. Op 10 maart (theorie) en 12 maart (excursie) Biodiversiteit: ecologie en 
beheer van ons landschap. Verzorgd door Aaldrik Pot, boswachter in de 
Kop van Drenthe 
5. Op 14 april (theorie) en 16 april (excursie) Natuur en biodiversiteit in de 
gemeente – deel 1: enkele natuurgebieden in de kijker, verzorgd door 
leden IVN Borger-Odoorn 
6. Op 12 mei (theorie) en 14 mei (excursie) Natuur en biodiversiteit in de 
gemeente – deel 2: van natuurgebied tot in je achtertuin, verzorgd door 
Kars Veling, vlinderstichting 
De kosten van de cursus bedragen € 50. Als u lid bent van IVN Borger-
Odoorn of dat wilt worden krijgt u € 10 korting. 
Meer informatie op onze website: www.ivn.nl/afdeling/borger-odoorn-io 
Belangstelling? Laat dat ons nu al weten. We houden u dan op de hoogte. 
Stuur een E-mail naar: activiteitencommissiebo@gmail.com 



OOK OP GROENTE KUN JE JE ABONNEREN! 
 
In de buurtschap Wilhelmsoord bij Emmen ligt een biologisch-dynamische 
boerderij: ´t Leeuweriksveld. Wij, Wouter en Kathinka Kamphuis, telen hier 
met onze medewerkers het hele jaar door een uitgebreid assortiment 
groenten, in totaal 50 soorten. De b.d.-landbouw  vinden we de meest 
duurzame vorm van landbouw, waarin lekker, gezond, sociaal én goed 
voor natuur en milieu hand in hand gaan! 
We werken vanuit het inzicht dat de wereld uit veel méér bestaat dan 
alleen dode stof. De levenskrachten, ziel en geest in zowel de natuur als 
de mens willen we ten volle erkennen en naar vermogen versterken en 
ontwikkelen. We bemesten onze gewassen met goede, gecomposteerde 
runderpotstalmest, zoveel mogelijk van eigen vee. Doordat we een ruime 
vruchtwisseling toepassen en bloemenranden inzaaien, ontstaat er een 
goed natuurlijk evenwicht op het bedrijf, waardoor chemische 
bestrijdingsmiddelen overbodig zijn. De grond, de gewassen en alle 
gebruikte mest behandelen we regelmatig met zelfgemaakte preparaten 
op basis van onder andere geneeskrachtige kruiden en bergkristal. Op 
deze manier krijgt de geteelde groente een hele goede en gezonde 
energie. 
Al die moeite doen we ook voor u! U kunt een abonnement nemen op de 
groenten van ‘t Leeuweriksveld. Zo’n groente-abonnement is een mooie 
samenwerkingsvorm tussen boer en consument, die in het belang van 
beiden is. U als consument krijgt groente die echt van het seizoen is en 
direct uit de buurt komt. Het hele jaar door zorgen we voor een gevarieerd 
pakket met vers geoogste groenten. Het uiterlijk van de groenten is 
doorgaans uitstekend, maar het hoeft voor ons niet altijd perfect te zijn: 
dat zou ertoe leiden dat veel goed bruikbare groente onnodig weggegooid 
wordt. Het verschil tussen een groente-abonnement bij ons en een 
soortgelijk abonnement bij een handelaar is dat je echt een relatie met 
onze boerderij aangaat, en een stukje meeleeft met het wel en wee ervan. 
Bij het pakket vindt u elke week een brief met wederwaardigheden van de 
boerderij en recepten. Dankzij dit abonnementensysteem hoeven wij als 
boeren ons intensieve werk niet op de gok te doen, maar weten dat er ook 
afnemers zijn als de produkten geoogst kunnen worden.  
Met ons vrachtwagentje bezorgen we de abonnementen en andere 
bestellingen elke week in een groot deel van Drenthe. Elke donderdag om 
17 uur komen we ook aan de Zuidzijde in Odoornerveen en vanaf dat 
moment kunt u uw pakket of bestelling afhalen. Meer informatie? Neem 
contact met ons op via info@leeuweriksveld.nl of 0591-381445. 
 

Wouter en Kathinka Kamphuis  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Het totaal aantal verkochte BINGO-kaarten dit seizoen bedraagt 1126. Dit 
betekent een opbrengst van 563 euro waarvan de helft naar de kas van 
De Snikke vloeit en de andere helft als prijzengeld wordt uitgekeerd. Ook 
deze maand zijn er 15 BINGO-getallen getrokken, namelijk: 
 

– 57 – 22 – 60 – 3 – 30 – 16 – 25 – 45 – 
– 43 – 1 – 51 – 67 – 74 – 55 – 65 – 

 
  



145 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 18 november 1870 
Schoonoord – Klaagt men elders in Drenthe over de modderwegen ook 
hier behoeft men niet op muilen of slofjes te gaan wandelen. Naar 
Zweeloo ziet het er allertreurigst uit. Vooral de zogenoemde Schapedrift is 
zoo erg, dat zelfs wagens zich den omweg over Wesup getroosten. Werkt 
zulks zeer nadelig op de communicatie, nog onverantwoordelijker is die 
erbarmelijke toestand met het oog op onzen postbode, die alle nachten 
om half vier, met gevaar voor zijns levens, naar Zweeloo moddert. Zijn er 
dan geen bevoegde machten in de wereld, die zorgen kunnen voor een 
ordentelijk voetpad.  
 
 
 
 

125 JAAR GELEDEN 
 
20 november 1890 
RECHTSZAKEN – ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN 
Harm K. te Odoornerveen en Willem D. te de Kiel, Schoonoord staan 
terecht ter zake van het verbrijzelen van drie glasruiten en een lantaarn bij 
de brug over het kanaal te Schoonoord, gemeente Sleen, in den nacht 
van 19 op 20 October j.l. 
Ook het lampenglas was stuk. De eerste beklaagde is reeds meermalen 
verdacht van zoo iets, het is hem echter niet kunnen worden bewezen. De 
rijksveldwachter De Wit en Harm van Wijk zagen het feit gebeuren. De 
jongens ontkennen echter. Het O.M. eischt daarom de veroordeling van 
beklaagden tot twee maanden gevangenisstraf. 
  
  



HOBBY’S 
 
Zoals beloofd komt hier deel twee van mijn hobby’s.  
Na al die verzamelingen (zie september 2015) ging ik op de creatieve 
toer. Origami – vouwen met papier - werd een van mijn belangrijkste 
vrijetijdsbestedingen. Papier heeft voor mij altijd al een bijzondere 
aantrekkingskracht gehad. Dat mooie origamipapier met al zijn patronen 
en kleuren en in allerlei groottes maakte dat ik me aanmeldde bij de 
Origami Sociëteit Nederland en samen met mijn zus les kreeg in Borger. 
Als eerste leer je wat een dal- en een bergvouw is en enkele 
grondpatronen die nodig zijn om de werktekeningen goed te kunnen lezen 
en volgen. 

Ik maakte vooral veel bloemen en doosjes in allerlei 
vormen, soms uit één papiertje, maar veel 
werkstukken worden uit meerdere gevouwen velletjes 
papier samengesteld. 
Al gauw had ik een doos vol met allerlei vouwwerkjes 
waaronder vlinders, dieren, versieringen voor op een 

kaart of op een cadeautje en sterren op allerlei manieren gevouwen. 
Ingewikkelder waren sommige kusudama’s, dit zijn ballen die uit meerdere 
vouwsels zijn samengesteld zodat er een ronde bol ontstaat die als 
versiering opgehangen kan worden.  
Het meest bekend is de kraanvogel van origami, de vogel die staat voor 
geluk en een lang leven en die ook wordt gezien als het universeel 
symbool van de vredeswens.  
Hierdoor is ook het Japanse meisje Sasaki Sadako wereldbekend 
geworden. Toen ze twee jaar was viel de atoombom op Hiroshima. Door 
de straling werd op haar elfde jaar leukemie geconstateerd. Ze hoorde dat 
– wanneer je 1000 kraanvogels had gevouwen - je 
een wens mocht doen.  Over het aantal door haar 
gevouwen vogels wordt verschillend gedacht. Ze 
heeft in ieder geval de duizend niet gehaald en is op 
haar twaalfde overleden.  
Dit verhaal is mede de achtergrond van alle 
gevouwen kraanvogels die in Hiroshima en Nagasaki 
en op alle andere plaatsen zijn te zien waar aandacht 
gevraagd wordt voor vrede en actie gevoerd wordt 
tegen het gebruik van kernwapens. 
 
Intussen was ik ook gegrepen door het strovlechten, waarover een 
volgende keer meer. 

Gineke Loman 
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ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Hebt u al nagedacht over uw deelname aan Yoga? Inmiddels zijn de 
Yogabijeenkomsten begonnen op dinsdagavond.  Wilt u meedoen? Neem 
dan contact op met Corry Lukkien (06-41102567). Er vinden nog Yoga-
lessen plaats op 10-11, 17-11, 24-11, 01-12, 08-12, 15-12, 22-12 en 29-12  
in de gymzaal. 
 
In het volgende nummer voorzien we u opnieuw van nieuws! 
 

Namens SVO, 
R. Nijboer 
secretaris 
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