
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  29 november 2017    
 

Op het nippertje moet er nog even iets voor “Van de Redactie” worden 
geschreven. Ook al was er genoeg tijd, toch moeten sommige dingen op het 
laatste moment gebeuren. Een stukje schrijven wordt steeds maar uitgesteld, 
want: er is immers nog tijd genoeg!  
Dat was er zeker deze keer ook en toch ging ongemerkt de tijd voorbij. Deze 
Snikke werd een paar dagen later gemaakt en daardoor ook later 
rondgebracht. Doordat we maar zo’n klein team hebben en iemand op vrijdag 
ook wel eens andere bezigheden heeft, moeten we wel eens met de 
“typedata” schuiven. Een enkele keer maken we de Snikke dan een dag 
eerder, maar meestal wordt het dan na de vrijdag. 
In ieder geval ligt hier de dorpskrant van november voor u met diverse 
artikeltjes die zijn ingezonden. In de vorige Snikke ontbraken de 
agendagegevens van de Vrouwen van Nu. Hopelijk staan ze er nu wel in.  
De agenda vindt u altijd op de binnenzijde van de achterste groene bladzijde. 
Hopelijk heeft ieder weer het goeie slaapritme terug, nadat de klok in het 
vorige weekend een uur terug is gezet. 
Ik vind het nog steeds bijzonder dat het ’s morgens al zo vroeg licht is en dat 
het om zes uur ’s avonds al weer donker is. Èn de kou, dat is toch ook wel 
even wennen. Een mooie novembermaand gewenst! 
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AGENDA 
 
  6 nov – Start wegwerkzaamheden Noordzijde 
  8 nov – Klaverjassen 
11 nov – Sint Maarten lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
12 nov – Autopuzzeltocht (c.v. MIK) 
13 nov – Biljarten 
14 nov – Wijkagent Tom Ritsema (Vrouwen van Nu) 
22 nov – Klaverjassen 
25 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
27 nov – Biljarten 
30 nov – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK) 
  6 dec – Klaverjassen 
11 dec – Biljarten 
12 dec – Vrouwen van Nu 
20 dec – Klaverjassen 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
30 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
31 dec – Oudjaar 

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

  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstanden na de tweede kleurplaat zijn als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar:    7 t/m 12 jaar: 
Elisa Oving  20 pnt  Demi Eggens  20 pnt 
Jesper Röttink  20 pnt  Maya de Waard 10 pnt 
Noa Eggens  20 pnt  Nienke Eggens 10 pnt 
Sophie Bos  10 pnt  Marlijn Eggens  10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Het totaal aantal verkochte BINGO-kaarten dit seizoen bedraagt 1088. Dit 
betekent een opbrengst van 544 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: 
 

– 37 – 20 – 24 – 6 – 64 – 10 – 65 – 42 – 
– 18 – 66 – 21 – 19 – 16 – 33 – 71 – 

 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De vorige Snikke sloten wij min of meer af met de oproep dat wij op 17 
november onze jaarlijkse vrijwilligersavond hadden gepland. Helaas gooide 
een ander groot evenement roet in het eten, waardoor onze planning niet 
haalbaar bleek. SVO heeft nu een nieuwe datum vastgelegd voor de 
vrijwilligersavond en wel op 8 december aanstaande. We gaan dan met alle 
vrijwilligers van SVO die meewillen, bowlen in de Oringermarke. We worden 
daar om 20.00 uur verwacht en vertrokken per auto omstreeks 19.45 uur 
vanaf De Miet. Inmiddels zijn alle vrijwilligers persoonlijk per mail benaderd en 
uitgenodigd. Ook vrijwilliger en geen mail ontvangen? Beschouw dan deze 
oproep als zodanig en geef je op voor deelname: 06 36127309 of per mail 
secretarissvo@gmail.com . 
 
Inmiddels wordt er in het dorp alweer druk geoefend voor de min of meer 
jaarlijkse toneelavond in het laatste weekend van januari 2018. In week 4 
(van 22 tot en met 26 januari 2018) wordt de gymzaal daartoe omgebouwd tot 
feest- en toneelzaal. Dientengevolge vindt in die week geen sport plaats. 
SVO heeft gemerkt dat de wijziging in de frequentie van het ophalen van oud 
papier soms voor vervelende verrassingen kan zorgen. Omdat het 
ophaalschema is veranderd van een maandelijks naar een 5-wekelijks 
rooster, is er ook minder regelmaat ontstaan in het schema. Voor 2018 wil 
SVO het rooster tijdig gereed maken én delen met de verenigingen die het 
papier ophalen, zodat het ook voor de verenigingen goed mogelijk is om de 
ophaaldagen in de agenda te markeren. SVO zal daarover communiceren via 
de leden van de DAR. 

Namens SVO, 
Robert Nijboer, secretaris 

  



WEGWERKZAAMHEDEN 
 
Zoals je in de vorige Snikke al hebt kunnen lezen zal de komende maand van 
6 november t/m 8 december de weg tussen de Torenwijk en Manrhowijk in 
verband met wegwerkzaamheden zijn gestremd.  
Voor meer gegevens zie de mededelingen van Plaatselijk Belang in de 
Snikke van oktober. 
 
 
  



117 JAAR GELEDEN 
 
Artikel uit “De Veldpost van 28 November 1900 
De Veldpost verscheen twee keer per week op woensdag en zaterdag. 
 
Men schrijft uit Odoorn: Hoe langer hoe meer landbouwers uit dezen omtrek 
gaan in den laatsten tijd tot afschaffing hunner schapen over, of zullen de 
kudde verkleinen. Inzonderheid is dit ’t geval in de veenstreken, waar ’t 
gebruik van kunstmest op de dalgronden, voortdurend de gunstigste 
resultaten gaf. Nu men ook op zandgrond dezen mest met steeds beter 
succes weet aan te wenden, lijkt het zeer waarschijnlijk, dat het Drentsche 
schaap, ’t welk uitsluitend te wille der mestproductie gehouden wordt, zijn tijd 
welhaast zal hebben uitgediend.  
Zijn verdwijnen zal gewis in deze streken, met het oog op de tallooze bunders 
heideveld, een algeheele verandering teweeg brengen. 
Reeds nu beginnen sommige eigenaren zich op de boschcultuur toe te 
leggen en met verblijdend resultaat. Verwondering moet het wekken, dat ze 
niet meer navolgers vinden. Terreinwaarde en kosten van ontginning toch zijn 
uiterst gering. De laatste worden reeds na korte jaren, bij aanplant van 
hakhout althans, ruimschoots vergoed. Het zaaien van dennen kan zoo goed 
als zonder voorafgaande onkosten geschieden. Ook voor ’t kweeken van 
ooftboomen zijn, naar vaklieden beweren, sommige gedeelten heideveld hier 
uitnemend geschikt. Daarvan legt trouwens de prachtige kweekerij tussen 
Gasselte en Gieten van den heer G. Kloosterhuis te Veendam, voor slechts 
enkele jaren op dergelijke grond aangelegd, het schoonste getuigenis af. 
Voor ondernemende lieden, liefhebbers van boschaanleg, voor 
werkverschaffingsvereenigingen enz., is dus een ruim veld open.  
Met betrekkelijk gering bedrijfskapitaal zullen de uitkomsten verrassend zijn. 
  



BIBLIOTHEEK SCHOONOORD 
   
In verband met een interne verbouwing is de Bibliotheek Schoonoord van 6 
t/m 19 november gesloten. 
Vanaf 20 november heeft de bibliotheek nieuwe openingstijden: 
Maandag van 14.00 – 17.00 uur 
Donderdag van 14.00 – 17.00  en van 18.00 – 20.00 uur 
Daarnaast is de bibliotheek geopend als de beheerder van het Dorpshuis 
aanwezig is. Er zijn dan geen medewerkers aanwezig voor hulp of vragen, je 
kunt alleen inleveren, lenen en verlengen. 
In de vernieuwde bibliotheek komt zelfservice voor het lenen en inleveren. De 
collectie bestaat vooral uit romans, grote-letterboeken en boeken voor 
kinderen tot 4 jaar. Ook komt er weer een klein assortiment tijdschriften.  
 
 
  



BLADAFVAL 
 
Bladafval gemeentebomen 
Blad opruimen is weer aan de orde van de dag. Bij ons begint het met de 
grote Esdoorn, daarna de Kastanjes en last but not least de Linde. Toen ik 10 
jaar geleden stopte met buitenshuis werken heb ik de afgevoerde kruiwagens 
met blad geteld. Ben toen blijven steken op 1000. Nu vegen we het meeste 
op een ril en gaan er dan met de tractor met voorlader langs. Uiteindelijk 
belandt het op het land. Dit jaar is er al een kipper vol blad afgevoerd en de 
grootste pret moet nog beginnen. 
Natuurvrienden zeggen dat je het blad gewoon moet laten liggen, maar ik 
denk dat we dan hier de deur niet meer uit kunnen komen. De natuur lost het 
zelf op. Dat zal in het bos en onder de rododendrons, maar het gras dan en 
vooral wat ligt er!   
Wat ligt er bij ons?  
Naast het blad van de eigen bomen is het straks allemaal eikenblad. 
Vanwege de windrichting is dat vooral een plezier aan de Noordzijde. Spreek 
uit eigen ervaring omdat ik jaren aan de Zuidzijde heb gewoond. Iedereen 
weet dat eikenblad niet verteert en de grond verzuurt. Dus gewoon opruimen. 
Nu wil het geval dat wij zelf op het erf geen eiken hebben, maar  des te meer 
langs het Oranjekanaal, zelfs twee rijen dik aan beide zijden. Ik denk dat twee 
rijen slecht voor de bomen en de wegen zijn, maar ze staan er. Het hoort 
erbij, we leven ermee, ook met het blad. 
Gemeentebomen 
De gemeente denkt daar genuanceerd over. De eikenbomen langs ons mooie 
kanaal zijn gemeentebomen. Het is toegestaan dat gemeenteblad op te 
ruimen en we mogen daarvoor zelfs afvalbakken timmeren volgens 
vastgestelde maten. Dit valt zeker onder burgerparticipatie. De gemeente 
komt het te zijner tijd wel ophalen met een vrachtauto, maar is niet 
aansprakelijk voor schade bij het legen van de bakken(?). 
Bladscheiding 
Maar wee je gebeente als er ander blad dan eikenblad in zit, dat is verboden! 
Als het er wel inzit wordt het niet meegenomen. Bladafvalscheiding is 
blijkbaar de nieuwe trend. Blad scheiden aan de bron en afvoeren in de 
groene container? Succes ermee, de opruimer betaalt achteraf. 
Boerenparticipatie 
We doen het gewoon anders, niet zo kleinzielig. De gemeente mag bij ons 
komen om hun eikenblad in de berm en op het erf op te ruimen. Ze hoeven 
niet aan bladscheiding te doen, het andere blad mogen ze gewoon 
meenemen. Wij willen het zelfs nog wel afvoeren, op het land voor eigen 
risico, kost de gemeente niets. De verzuring nemen we dan maar op koop 
toe, boerenparticipatie heet dat. 

Albertje Nienhuis-Naber 
Bron: weekinweekuit 17 oktober 2017 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Verslag excursie Hooghoudt fabriek met c.v. MIK 
 
Zaterdag 14 oktober verzamelden 34 personen zich bij het dorpshuis. 
Iedereen had zin in een rondleiding en een proeverij bij de Hooghoudt fabriek 
in Groningen. 
Wij hadden een bus als vervoer geregeld, zodat er niemand als “BOB” hoefde 
te fungeren en dus konden wij om 19.00 uur vertrekken richting Groningen. 
Ter voorbereiding op de proeverij was er al voor een drankje in de bus 
gezorgd, dus diegene die zin had, kon op de heenreis al een drankje kopen. 
De stemming zat er gelijk goed in. Rond 20.00 uur kwamen we aan bij de 
Hooghoudt fabriek. We werden enthousiast ontvangen door een enthousiaste 
medewerker, die onze avond zou verzorgen samen met een collega van hem. 
Bij binnenkomst kregen wij een welkomstdrankje aangeboden. Een lekkere 
mix van jenever met een lemon drankje. Dit viel bij de meeste dames wel in 
de smaak. Na wat uitleg over de familie Hooghoudt werd de groep in tweeën 
gesplitst voor de rondleiding door de fabriek. 
We mochten alles vragen wat we wilden. Een leuke informatieve rondleiding. 
Na de rondleiding verzamelde iedereen zich weer in het café waar de 
proeverij zou plaats vinden. 
Er stonden 5 soorten klaar om te proeven. We zaten in groepjes aan tafel. En 
na elke soort geproefd te hebben, mochten we raden wat voor ingrediënten er 
in de drank zouden zitten. Dat proeven was voor sommigen wel even 
wennen. De een vond het lekker, de ander proefde soms vol afschuw. Ja 
smaken verschillen nu eenmaal. Tussen de drankjes door kregen we ook nog 
een lekker stukje worst of kaas. Na afloop kon men in het winkeltje nog een 
lekker drankje kopen om mee naar huis te nemen. Zelfs de buschauffeur die 
natuurlijk alcoholvrij moest blijven om ons veilig naar huis te kunnen rijden, 
kreeg nog een versnapering mee voor thuis. Rond 22.15 uur stapten we weer 
in de bus terug naar het mooie Odoornerveen. Daar ging men weer verder 
met de vertrouwde drankjes in de bus. Rond 23.15 uur waren we weer terug 
bij het dorpshuis. Na een leuke, informatieve en gezellige avond vond 
iedereen zijn of haar weg weer terug naar huis. Voor ons als bestuur een zeer 
geslaagde avond! Iedereen die is mee geweest bedankt voor de gezelligheid. 
Zo’n uitje als dit is wel voor herhaling vatbaar. 

Bestuur c.v. MIK 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
11 NOVEMBER - LAMPIONNENKEURING 
 
Op zaterdag 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 
en natuurlijk is er voor ieder kind een leuke verrassing. Een  
3-koppige jury zit dan voor jullie klaar. Zij zijn benieuwd wie de mooiste 
lampion heeft gemaakt dit jaar en wie zingt het allermooiste lied?? Doe 
allemaal jullie best en verras ons met een bijzonder liedje en natuurlijk een 
mooie lampion!  
 
 
AUTOPUZZELTOCHT c.v. MIK OP ZONDAG 12 NOVEMBER 
 
I.p.v. onze jaarlijkse bingomiddag houden wij zondagmiddag 12 november 
een autopuzzeltocht. We verzamelen om 13.30 uur bij dorpshuis De Miet. 
Daar volgt dan een uitleg en om 14.00 uur willen we dan gaan starten. 
Hoe dit precies in zijn werk gaat, dat laten we nog even in het midden, dat 
krijgt u diezelfde middag te horen. Het wordt een uitdaging voor iedereen. Wie 
is de snelste en wie is de slimste? Een pen meenemen zou wel handig zijn. 
Een nieuw idee vanuit ons bestuur en wij hopen natuurlijk op een grote 
opkomst. 
Wel graag van te voren opgeven bij: 
 
Jeroen Evenhuis: 0591-381636 of Wendy Röttink: 0591-531825  
 
Opgave uiterlijk t/m vrijdag 10 november. 
Bij te weinig deelname gaat deze middag niet door! 
 
 
SINTERKLAAS KOMT OP BEZOEK!!! 
 
De sint heeft ons bestuur laten weten, dat hij ook dit jaar ons dorp weer met 
een bezoek zal verblijden. Omdat hij het natuurlijk superdruk heeft op zijn 
verjaardag 5 december wil hij graag van te voren weten bij wie hij aan mag 
bellen die avond. Hij zal om 17.00 uur ’s middags van start gaan op zijn route. 
Dus wilt u graag dat de Sint met zijn pieten bij u langs zal komen, geef u dan 
op bij: 
 
Wendy Röttink: 0591-531825 of Anita Begeman: 0591-381780 
 
Zij zullen dan de Sint hierover informeren en er voor zorgen dat hij uw huisje 
niet voorbij zal rijden. 

Bestuur c.v. MIK  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Agrarische Dagen Drenthe 
 
Dinsdag 10 oktober gaan we met 10 dames op pad naar Tollebeek voor 
deelname aan de jaarlijkse agrarische dagen. Dit jaar naar de Noordoost-
polder, dus verrassend buiten de provincie. Ik kijk ernaar uit omdat ik tot mijn 
achtste met veel plezier in de polder, in Emmeloord heb gewoond. Dat schept 
een bijzondere band. De start bij café restaurant De Goede Aanloop met 
koffie en lekkers is gelijk goed, alles loopt gesmeerd. In vier bussen 
vertrekken we om 10.00 uur voor de excursie. 
Rondrit 
Eerst gaan we met een rondrit door de polder onder leiding van een gids van 
de Stichting Ontmoet het Platteland. Na de drooglegging in 1942 is men in 
1949 begonnen met de uitgifte van boerderijen. Eerst exploiteert het Rijk, de 
zogenaamde Directie de polder grootschalig om de gronden voor de 
landbouw bouwrijp te maken. De laatste uitgifte is in 1957, met een hoos aan 
Zeeuwse boeren na de watersnoodramp in 1953. Het type Zeeuwse 
boerderijen is goed te herkennen. De gids, voormalig landbouwer, is zelf als 
kind van een groot Brabants boerengezin naar de polder gekomen. Hij vertelt 
met liefde en kennis over de polder, het landschap, de dorpen en het 
boerenbestaan.  
Witlofkwekerij 
Daarna brengen we een bezoek aan witlofkwekerij LOF van fam. de Vries in 
Espel. De kleinzoon van de oprichter vertelt boeiend over het familiebedrijf, 
ooit met 14 ha gestart. Bedrijf te klein, dus uitbreiden en/of specialiseren. Het 
werd witlof, nu alweer 35 jaar geleden. De grote trots van opa is het winnen 
van de landelijke prijs “Agrarische Ondernemer van het jaar” in 2000. Jaren 
geleden is men al begonnen een eigen verkoop netwerk op te zetten, buiten 
de veiling om. Nu vrij normaal, toen bijzonder. Leveranties door heel Europa 
en zelfs naar landen als Brazilië. Verder heeft men trekbakken ontwikkeld die 
overal gebruikt worden om door hen geleverde wortels in koelcellen op te 
trekken tot mooi rood- en witlof. In Duitsland is het optrekken van lof helemaal 
overgenomen van een groot winkelketen. Momenteel werken er in de 
verschillende bedrijfstakken 75 mensen. In het moederbedrijf in Espel werken 
het hele jaar rond mensen uit de buurt aan het optrekken en afleveren van 
dagverse lof. Natuurlijk wat meegenomen naar huis. Vooral de rode lof 
smaakte als sla bereid heerlijk fris en knapperig. 
Windmolenpark/ voorlichtingscentrum 
Na een smakelijke lunch bij De Goede Aanloop vertrekken we met de bus 
voor een tocht langs het Ketelmeer en het IJsselmeer naar het grote 
windmolenpark Noordoostpolder nabij Urk. We rijden op een normaal 
afgesloten dijkweg, direct langs het water. Aaltje Cremers staat doodsangsten 
uit, ziet ons al in het koude water dobberen, maar het is een mooie rit en het  



komt goed. 
De exemplaren zijn reuzen, met een ashoogte van 135 meter en een 
rotordiameter van 127 meter. De twaalf mega-windmolens maken onderdeel 
uit van het 86 turbines tellende windpark Noordoostpolder dat een van de 
grootste windparken van Europa wordt. De plannen stuiten de afgelopen 
jaren op veel bezwaren, onder andere uit Urk, waar men volgens de gids te 
laat doorkreeg dat het ernst was. Iedereen kon participeren middels 
certificaten en de 5 dorpen in de directe omgeving krijgen nu elk jaar over een 
periode van 20 jaar € 10.000,00 ter vrije besteding door de Dorpsbelangen 
verenigingen. Onze jonge gids, zoon van een boer uit de buurt van Nagele 
heeft meegedaan aan een prijsvraag voor een bezoekerscentrum. Hij kreeg 
de kans het vorm te geven op het bedrijf van zijn ouders in Nagele onder de 
naam Windinformatiecentrum 11 Beaufort. Op deze wijze kan hij de kost op 
het bedrijf verdienen. De fam. Renne, zijn ouders, zijn begonnen op een klein 
bedrijf met o.a. stieren. Moeder kreeg gezondheidsproblemen, waardoor ze 
niet meer van huis kon. Bedacht werd streekproducten te verkopen zodat 
bezoek bij hen aan huis zou komen. Het is nu een bloeiend bedrijf met 
boerderijwinkel, 11Beaufort voorlichtingscentrum én een locatie voor 
feestelijke gelegenheden, de Kluishof. De ene hand wast de andere. Zondags 
zijn ze principieel gesloten om de Urker bevolking tegemoet te komen. Ook 
het voorlichtingscentrum is dan dicht, wat de overheid eerst niet op prijs 
stelde. Maar binnenkort krijgen ze zelfs een eigen weg/ afslag vanaf de 
windtribunes. 
Melkveehouderij 
Als laatste gaan we naar een super modern melkveebedrijf van de maatschap 
Hettinga in Tollebeek. In de 50er jaren vanuit Friesland gekomen en met 35 
koeien gestart. Nu een bedrijf met 220 melkkoeien en iets van 100 stuks 
jongvee. Steeds door ontwikkelt met nieuwe stallen, automatische voer en 
stro installaties, meerdere melkrobots, computergestuurd koeien volgen en 
een aparte “stro/kraamkamer”. Dat laatste krijgt vooral de aandacht van de 
bezoekers. Wij kunnen vanaf het bezoekerscentrum c.q. balkon zien dat er 
een koe aan het kalven is. Een paar dames krijgen medelijden met de koe en 
vinden dat de boer snel naar beneden moet voor hulp omdat de hoefjes eruit 
komen. Een aanwezige boerin legt uit dat dat normaal is, voorpoten met kop 
van het kalf eerst, dan de rest. We kunnen ons tegoed doen aan melk, 
karnemelk, ijs en krijgen daarna nog een rondleiding op het bedrijf. De boer 
kiest, naast ander personeel, voor samenwerking met één vast iemand met 
wie hij de volle  verantwoordelijkheid kan delen, waardoor je met een gerust 
hart afwezig kunt zijn. Ik denk dat het veel lijkt op het bedrijf van de fam. 
Exterkate/Wolthuis. Bedrijven die bepaald niet onder hoeven te doen voor wat 
wij vorig jaar in Canada hebben gezien. 
Ter afsluiting nog een borrel bij café De Goede Aanloop. Een geslaagde en 
goed georganiseerde dag door de Agrarische Commissie van de Vrouwen 
van Nu Drenthe. 

Albertje Nienhuis-Naber  



VROUWEN VAN NU 
 
 

“De Groene Horizon” 
Film van Henk Bos en Janetta Veenhoven 
 
Op 11 oktober hadden we de gezamenlijke avond met de afdeling Odoorn. In 
de Boshof in Odoorn werd een film van Henk Bos en Janetta Veenhoven 
vertoond. 
De Groene Horizon is het sluitstuk van een drieluik waaraan de bekende 
natuurfilmers zo’n 6 jaar hebben gewerkt. De drie afzonderlijke films schetsen 
tezamen een schitterend beeld van de Drentse natuur in deze tijd. De twee 
succesvolle voorgangers zijn, In het land van de Drentsche Aa en de stille 
kracht van de Drentse natuur. Zij bedienen zich tijdens de opnamen van een 
concept dat zeer in de smaak valt bij het publiek. “de natuur spreekt zijn eigen 
taal”. Dat is met de Groene Horizon niet anders. Tijd noch moeite werden 
gespaard om met name de ruige natuur van Midden Drenthe zo realistisch 
mogelijk weer te geven. Uitgestrekte bossen, eindeloze vennetjes in kleurrijke 
heidevelden maar ook schitterend natuurlandschap werden gefilmd. Voor het 
laatste deel van de drieluik wilden de filmmakers een element toevoegen dat 
elke natuurliefhebber bewust of onbewust met zich meebrengt, gezien en 
gezien worden.  Voordat we oog in oog staan met de natuur zijn we al 
ontelbare keren opgemerkt door allerlei dieren zonder dat we daar erg in 
hebben. Anderzijds kunnen we dieren verrassen in hun bezigheid en getuige 
zijn van zaken die normaal voor ons verborgen blijven. De opnames waarbij 
de dieren oog in oog staan met Janetta (die door de film loopt) moesten 
worden gefilmd vanuit de beleving van Janetta maar ook van het bewuste 
dier. Hun ontmoetingen werden meestal met verschillende camera’s gefilmd. 
Zo werd de nachtelijke paddentrek in beeld gebracht vanuit het perspectief 
van de pad, iets dat zich in volledige duisternis afspeelt. Alleen al het filmen 
van de steenmarter nam ruim een maand van zeer lange dagen in beslag. 
Ook vossen, dassen en diverse vogels werden voor lange tijd in hun 
leefomgeving gevolgd.  
Door voorzichtige benadering lukt het de filmmakers om het vertrouwen van 
veel dieren te winnen met als resultaat opnamen waarvan je als natuurfilmer 
enkel kunt dromen. De Groene Horizon is dan ook vooral een natuurfilm 
waarin de dieren het voor het zeggen hebben en is zonder meer de meest 
ambitieuze natuurfilm die in Midden-Drenthe werd gemaakt en een 
monumentaal eerbetoon aan een prachtig gebied dat door het grote publiek 
eigenlijk nog ontdekt moet worden. 
Wij hebben genoten van deze schitterende film.  

Marijke Uitbeijerse 
 
De volgende clubavond is op dinsdagavond 14 november vanaf 19.45 
uur in De Miet. Dan komt wijkagent Tom Ritsema de avond verzorgen. 



VROUWEN VAN NU 
 
 

 
WORKSHOP POMPOENEN PIMPEN 
 
Maandagmiddag 16 oktober met 10 vrouwen naar het dorpshuis 't Veurhof in 
Valthermond om pompoenen te pimpen. Hartelijk ontvangen door Wendian 
Dol en collega. Een mooie werkruimte met werktafels en perfect zittende 
stoelen. Het dorpshuis schenkt koffie/ thee, de reiscommissie trakteert op 
lekkers. 
Grote pompoenen staan klaar en een veelvoud aan attributen om mee te 
werken. De pompoenen worden niet uitgehold omdat ze dan binnen de kortst 
mogelijke tijd gaan rotten. Dat is natuurlijk zonde van al die creatieve energie 
die erin gestopt wordt. 
We werken met lijmpistolen, denk bij iedereen bekend, behalve bij mij. Werkt 
mooi, staat gelijk op mijn verlanglijst voor Sinterklaas. Het worden allemaal 
verschillende, mooie, vrolijke creaties.  
De begeleiding is uitstekend, bieden de helpende hand, waar vooral Ria blij 
mee is. Wij gaan bepaald niet met lege handen naar huis. Een adres om te 
onthouden. 

Namens de reiscommissie, 
Albertje Nienhuis 

 
  



 
 
 
 

OPBRENGST COLLECTE KWF Kanker Bestrijding 
 
De totale collecte- opbrengst 2017 van het district Odoorn bedroeg € 1.958,30 
waarvan in Odoornerveen € 215,50.  Iedereen bedankt voor jullie bijdrage en 
uiteraard de collectanten ook bedankt voor het collecteren.  
 
Tevens zijn wij voor Odoornerveen op zoek naar nieuwe collectanten. De 
collecte vindt begin september plaats. Mocht u dit willen, dan kunt u zich bij 
Wendy Rottink aanmelden, 0591-531825 of wendycremers226@hotmail.com. 
Ik zal het dan doorgeven aan Klaas Tijben (coördinator district Odoorn) 
 

 


