
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  30 november 2016    
 
Herfst, het jaargetijde met haar mooie kleuren. Is het geen wonder? 
Veel bomen die de hele zomer groen zijn verkleuren in de herfst  naar 
rood, bruin of geel en alles wat daar tussen zit. Als de zon er op schijnt 
lijken sommige bomen wel van goud. Helaas blijft deze pracht niet lang. 
Er is al veel blad gevallen en wie niet van blad op de grond houdt kan 
iedere dag wel opnieuw gaan harken. 
Het was – aan de massa’s kastanjes en eikels - te zien dat het een 
vruchtbaar jaar was. Ook de appel- en andere vruchtbomen gaven een 
flinke oogst. 
Langzaamaan kunnen we ons voorbereiden op de winter. De eerste 
nachtvorsten zijn al in aankomst. Daarbij is een week geleden de tijd al 
een uur teruggezet. Dat was even wennen. ’s Morgens  denk je dat je te 
vroeg opstaat want het is al zo licht en ’s avonds wordt het veel te snel 
donker. Langere avonden, minder buitenactiviteiten. 
Gelukkig is er af en toe iets te doen in ons dorpshuis. Zo wordt er elke 14 
dagen gebiljart en komen ook de klaverjassers om de week een avond 
naar de Miet om te kaarten. De Vrouwen van Nu hebben eens per maand 
een bijeenkomst, waarbij hun reiscommissie bovendien allerlei leuke uitjes 
organiseert.  
In de gymzaal worden allerlei sporten beoefend. En ja, ook deze 
dorpskrant wordt elke maand in het kleine keukentje bij de gymzaal 
gemaakt. 
De eerstvolgende activiteit is speciaal voor onze jongste inwoners.  
Op 11 november – Sint Maarten – kan ieder kind weer haar of zijn 
zelfgemaakte lampion laten keuren en natuurlijk hoort daar een versje bij. 
Een mooie novembermaand gewenst!  
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AGENDA 
 
  8 nov – Excursie (Vrouwen van Nu) 
  9 nov – Klaverjassen 
11 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
14 nov – Biljarten 
15 nov – Gezichtsgymnastiek (Vrouwen van Nu) 
18 nov – AED reanimatiecursus (Plaatselijk Belang) 
19 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
20 nov – BINGOmiddag (c.v. MIK) 
23 nov – Klaverjassen 
28 nov – Biljarten 
30 nov – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK) 
  7 dec – Klaverjassen 
12 dec – Biljarten 
17 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
21 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”! 

  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Avond met de musicalgroep Odoorn 
 
Maandagavond 10 oktober hebben wij de gezamenlijke avond met de 
afdeling Odoorn gehouden. Vanwege het aantal dames wordt deze avond 
altijd in hotel de Boshof in Odoorn gehouden. Er waren die avond 70 
dames aanwezig. Na een kort welkomstwoord van Ciska werd er door de 
dames van Odoornerveen koffie en thee rondgebracht. Na een 2e kopje 
werd de musicalgroep Odoorn aangekondigd. Zij zijn een groep die al 
enkele jaren om de 2 jaar optreedt met een musical in de voormalige 
melkfabriek. In mei 2013 ‘’De Opgejaagden’’, een waargebeurd verhaal 
over een verzetsstrijder en een groep joodse onderduikers in het  
Valtherbos. Tot musical bewerkt door Josh Hassing en in  mei 2015 ‘’Een 
ander achterhuis’’, een waargebeurd verhaal gebaseerd op de 
gebeurtenissen in en rondom het  Stadskanaalsterachterhuis bewerkt tot 
musical eveneens door Josh Hassing. Wij waren dus in volle verwachting 
van een fantastische avond en we werden zeker niet teleurgesteld. De 
hele groep begon met een prachtig lied, waar we stil van werden en 
daarna kwamen de dames op met “Jo met de banjo” en de heren met 
“Foxy Foxtrot”. Dit beloofde heel wat. Ook kwamen er een paar “kinderen” 
in pyjama die het liedje “ waanzinnig gedroomd” zongen. Erg leuk. De 
oude hit “huilen is voor jou te laat “van Corrie Konings werd met een 
tweetal guitaren (waar er een van lek bleek te zijn) vertolkt. Daarna gingen 
we van Ciske de Rat naar Malle Babbe van Rob de Nijs. De dames in de 
zaal werden langzaam opgewarmd en zongen dan ook uit “volle borst” 
mee. Het lied van Herman van Veen “opzij opzij opzij”  werd door hen in 
een eigen versie gezongen. Daarna een potpourri van Nederlandse liedjes 
met o.a. “Jan Klaasen” , “ een reisje langs de Rijn” en een eigen versie 
van “het dorp”. We hielden een pauze, want een drankje ging er wel in. 
Na de pauze werd door Josh Stiny van Bergen even genoemd omdat zij 
haar laatste avond bij ons was. Zij is ondertussen naar Brabant verhuisd. 
Josh zei dat het tweede nummer dat zij zouden zingen speciaal voor haar 
was “Weisse rosen aus Odoorn uh Athene”. Een Duitse potpourri werd 
ingezet en  kwamen ook Heidi und Peter in dirndl jurk en lederen hose 
met “Schön ist es auf der Welt zu sein” op het podium. Daarna kwam de 
klapper van de avond:  ze kwamen op in de jaren 60 flower power kleding 
met een medley van de groep Middle of the Road  met o.a.” Chirpy Chirpy 
Cheep Cheep “ en “ Sacramento “en de Les Humpries Singers met 
“Mexico”. Daarna kreeg Arjen de hele zaal aan het zingen. Hij zei de 
zinnen voor en zo konden we allemaal “Let it be me” meezingen. Het 



laatste lied werd al weer ingezet en zij zongen hetzelfde als hun 
openingsnummer, maar natuurlijk kwam er nog een toegift en werd “the 
Caravan” gezongen. Daarna was het echt afgelopen en na het dankwoord 
van Ciska ging iedereen weer zeer tevreden huiswaarts. 
 
De volgende clubavond is op dinsdagavond 15 november. 
“gezichtsgymnastiek” door mevr. A. v.d. Made. Aanvang 19.45 uur. 
 

Marijke Uitbeijerse 
 
  



PLAATSELIJKE BELANG 
 

Bewoners Odoornerveen opgelet 
 

AED-REANIMATIE 
CURSUS 
Vrijdagavond 18 november 
Dorpshuis „De Miet” 
Inloop vanaf 18:45 uur 
Aanvang 19:00 uur 
Je kunt je nog opgeven bij Tim de Waard; 
timdewaard@icloud.com 
 

Odoornerveen heeft een AED apparaat en dat hangt buiten bij de ingang 
van het dorpshuis. Een AED is een draagbaar apparaat dat helpt bij het 
reanimeren van iemand met een hartstilstand. De AED vertelt de 
hulpverlener wat hij moet doen. Hulp binnen 6 minuten bij een 
hartstilstand redt levens. De ambulance doet er vaak langer dan 6 
minuten over om aanwezig te zijn. Odoornerveen ligt wat dat betreft in een 
grijs gebied waarbij het zeker langer zal duren. Reanimatie door 
omstanders verdubbelt de kans op overleving. Het doel van de 
hartstichting is op zoveel mogelijk plaatsen een 6 minuten zone te 
creëren en een oproep-systeem op te zetten om bij een hartstilstand zo 
snel mogelijk voldoende hulpverleners en een AED ter plekke te krijgen. 
Aanmelden bij www.hartslagnu.nl  Heb je onlangs zelf al een training 
gevolgd bijvoorbeeld op je werk, dan kun je je inschrijven en sta je 
geregistreerd als hulpverlener in het oproepsysteem. Na het volgen van 
deze AED-reanimatie training kan je jezelf ook inschrijven. De AED bij het 
dorpshuis is aangemeld bij het oproepsysteem van 112. Komt er een 
melding binnen, dan worden buurt- hulpverleners via een sms-bericht 
opgeroepen de AED te halen en zich naar het adres te begeven. 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
11 NOVEMBER LAMPIONNENKEURING 
Op vrijdag 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?? Doe allemaal jullie best en verras ons met een bijzonder 
liedje en natuurlijk een mooie lampion!  
 
20 NOVEMBER BINGO  
Op zondag 20 november is in dorpshuis "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 
Ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar Odoornerveen. Dit is gewoon op 5 
december. Sinterklaas komt graag bij u thuis, maar wil dit wel van te voren 
weten. Een ieder die het leuk vindt om Sinterklaas en zijn Pieten op 
bezoek te krijgen graag even opgeven bij: 
 
Anita Begeman  Tel: 381780; 
Wendy Röttink Tel: 531825; 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Het totaal aantal verkochte BINGO-kaarten dit seizoen bedraagt 1166. Dit 
betekent een opbrengst van 583 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: 
 

– 67 – 45 – 6 – 69 – 70 – 9 – 35 – 41 – 
– 19 – 37 – 21 – 64 – 7 – 31 – 8 – 

 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Ondanks het feit dat het bestuur van SVO maandelijks bijeenkomt, lopen 
de vergaderingen niet altijd volledig synchroon met het verschijnen van 
onze dorpskrant. Zo kan het gebeuren dat bij het verschijnen van de 
nieuwe Snikke het bestuur van SVO nog niet opnieuw bijeen is geweest. 
Dat geldt ook de afgelopen maand. Er is dus vrijwel geen nieuws van 
SVO.  
In de volgende Snikke zullen we onder andere uitgebreider stilstaan bij 
onze voornemens het kerstvolleybal opnieuw te organiseren. U kunt zich 
echter al wel opgeven: een mailtje met uw naam naar 
penningmeester@svo.nl is vooreerst voldoende.  
 
 
 
  



KLEURPLAAT 
 
Na 2 kleurplaten zijn de tussenstanden als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  20 pnt   Thijs Zuidland  10 pnt 
Jesper Röttink  10 pnt   Marlijn Eggens 10 pnt 
      Nienke Eggens 10 pnt 
 
  



95 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 14 november 1921 
Odoornerveen – In de heden gehouden raadsvergadering werd tot hoofd 
der school alhier benoemd de heer Jansen van Enschede, no 1 der 
voordracht. 
 
 
 

118 JAAR GELEDEN 
 
De Veldpost – 19 november 1898 
De koeien staan in Friesland voor het grootste deel op de stallen. Ze 
krijgen nog spurrie en raapgroen naast het droge voeder, zoodat de 
overgang van weide naar stal langzaam gaat, waardoor maagverstoringen 
als anderszins worden voorkomen. Op vele stallen waar best hooi naast 
bovengenoemd groenvoer gevoederd wordt, hebben de melkkoeien zeer 
gewonnen in de melk, wat niet vaak voorkomt. 
De werkzaamheden op den akker beteekenen niet veel meer. Hier en 
daar wordt nog een akker rogge gezaaid of is men bezig met het 
uittrekken der rapen of het maaien van spurrie. Slooten en greppels zijn 
meest opgeschoond, waarvoor in dezen herfst uitstekende gelegenheid 
bestond. 
 
 
  



CARBIDCLUB JUBILEUM 
 
Carbid club Odoornerveen bestaat 30 jaar! 
 
De Carbidclub van Odoornerveen bestaat inmiddels al weer 30 jaar en dat 
gaan we op gepaste wijze vieren! 
Op zaterdag 31 december 2016 ben je van harte uitgenodigd om de 
jubileum editie van het Carbid knallen in Odoornerveen (Zuidzijde 14) bij 
te wonen en te genieten van een gezellige borrel met een hapje. 
Vanaf ongeveer 14.00 start het Carbid knallen en van 15.30 tot ongeveer 
19.30 uur zal de formidabele live band JUSTUZZZ deze jubileum editie 
van een knallende muzikale omlijsting voorzien! 
 
De entree is zoals altijd gratis en wij stellen een financiële bijdrage in de 
melkbus zeer op prijs! 
 
Graag tot ziens aan de Zuidzijde 14 op zaterdag 31 december 2016! 
Alexander, Hans, Harmen, Jeroen, Marco & Roelof 
 
 
  



 
 
 

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 
Er is weer gul gegeven in Odoornerveen aan de collecte voor de 
brandwonden stichting. Er is door de zes collectanten maar liefst € 306,76 
opgehaald. Jawel zelfs de centen worden geteld. Er is weer menig potje 
met klein geld in de bus gedaan. Opgeruimd staat netjes denkt men 
wellicht. En voor de collecte; alle kleine beetjes maken 1 groot geheel.  
Namens de brandwonden stichting de gevers en collectanten hartelijk 
dank. 

Tot volgend jaar! Vriendelijke groet, 
Liesbeth Holman 
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