
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  5 december 2018    
 
Een dag eerder dan normaal zitten we op deze donderdagavond in onze 
“redactiekamer” om de tekst voor de Snikke van november weer netjes op 
papier en gedrukt te krijgen. 
Eindelijk lijkt er dan toch een eind te zijn gekomen aan de ongewoon lange en 
hete zomer. Niet iedereen was er even blij mee. De lekker warme nazomerse 
weken maakten dat ook de herfst bijzonder was. 
Ook na af en toe wat regenbuitjes blijft de grond nog erg droog met als gevolg 
dat veel landbouwgewassen soms een heel wat mindere opbrengst geven 
dan normaal. Veel aardappelen die we nu weer in hopen op het land zien 
liggen zijn een stuk kleiner dan in een ‘normaal’ jaar. Ook andere 
landbouwgewassen als suikerbieten, maïs en graan en ook gras hebben veel 
geleden van de droogte.  
Boeren en toeristen zijn niet altijd blij met hetzelfde soort weer. 
Intussen wordt er al een aantal weken gewerkt aan het verwijderen van 
ongewenste plantengroei in het kanaal. Enkele keren per jaar kwam er al een 
boot door het kanaal om de  snelgroeiende planten te verwijderen. Dat hielp 
altijd maar tijdelijk. In ieder geval kon er weer een paar maand worden gevist 
zonder dat je een hele tuin mee naar boven trok. Al na een paar maand was 
het wateroppervlak weer aardig dichtgegroeid. 
Nu is er een “harkboot” bezig die, zo lijkt het, de planten er met wortel en al 
probeert uit te halen. Er liggen hier en daar dan ook dikke pakketten groen op 
de wal. Tot mijn spijt zijn ook de waterlelies weggehaald. Het was mooi om te 
zien hoe er iedere dag weer nieuwe bloemen tussen de grote ronde bladeren 
lagen te bloeien. Maar een mens kan niet alles hebben! 
En wie weet krijgen we een strenge winter, dan hebben we in ieder geval 
schoon ijs om op te schaatsen!   
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AGENDA 
 
  7 nov – Klaverjassen 
10 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
10 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
12 nov – Biljarten 
13 nov – Vrouwen van Nu 
21 nov – Klaverjassen 
26 nov – Biljarten 
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK) 
  5 dec – Klaverjassen 
  5 dec – Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
10 dec – Biljarten 
15 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 dec – Vrouwen van Nu 
19 dec – Klaverjassen 
24 dec – Biljarten 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
31 dec – Oud jaar 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Wat leuk dat er zoveel kleurplaten zijn ingeleverd! Hierbij de eerste 
tussenstand: 
 

1 t/m 6 jaar:    7 t/m 12 jaar: 
Elisa Oving  20 pnt.  Demi Eggens  10 pnt. 
Joost Bos  20 pnt.  Noor Radema  10 pnt. 
Sophie Bos  20 pnt.  Sterre Radema 10 pnt. 
Jesper Röttink  20 pnt. 
Noa Eggens  10 pnt. 
Elise Radema  10 pnt. 
Moa Compeer  10 pnt. 

  



SVO-SPORT 
 
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijke gymzaal, Zuidzijde 16-
C. 
Pilates   iedere maandag  20.00 - 21.00 uur 
Yoga   iedere dinsdag   19.30 - 21.00 uur 
Total Body  iedere woensdag  20.00 - 21.00 uur 
Volleybal  iedere donderdag  19.30 - 21.00 uur 
Zaalvoetbal  iedere vrijdag   19.30 - 20.30 uur 
 

Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij 
SVO via sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com. 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

REISCOMMISSIE 
 
Donderdagmiddag 25 oktober “koe schilderen bij de boer” in Hijken. 
We zijn met 13 dames te gast op het melkveebedrijf van de fam. Nijdam op 
het Rheeveld. Geen van ons heeft echt schilderervaring, dus rekenen we op 
hulp van kunstenaar Nicole van de Veen. Ze is portretschilder, heeft de 
opleiding Minerva gedaan, geeft ook workshops en doet af en toe dit soort 
activiteiten ter afwisseling. De boer heeft de koeien wat extra voer gegeven 
zodat ze niet alleen buiten lopen, maar ook de stal opzoeken. Het levend 
materiaal kan ons zo in onze creativiteit bijstaan. Nicole heeft in de loopgang 
wat tafels, stoelen en krukjes klaargezet met verschillende kleuren waterverf 
en dikke en dunne kwasten. We gaan een aquarel maken. Ieder krijgt een 
doek naar keuze voorgetekend. De sfeer is gelijk goed, we kwasten er lustig 
op los en mengen kleuren die ons aanstaan.  
 

Het resultaat. 
Na een uur even de benen strekken en een korte pauze voor koffie en thee. 
Tegelijk kunnen we op enige afstand onze kunstwerken bekijken. Dat is 
belangrijk voor een goed resultaat. Het wordt wel wat, met hier en daar een 
aanwijzing en hulp van Nicole. Ze heeft voor iedereen een positief woord. Of 
de kleur is mooi gevonden, of de compositie, of de achtergrond. Dat doet ons 
natuurlijk goed. Na twee uur werken is alles af en leggen we de 13 
kunstwerken in een mozaïek op tafel. We constateren dat het geheel niet zou 
misstaan in ons dorpshuis. Maar dat doen we niet, een plaats aan de muur in 
eigen huis komt eerst. Het resultaat is mooi, geen enkel exemplaar is gelijk. 
Allemaal andere koeien en kleuren, in stijl verschillend van Picasso tot Andy 
Warhol tot Cézanne. Wie weet wat voor prijskaartje er ooit nog aan komt te 
hangen! 

Namens de reiscommissie 
 Albertje Nienhuis 

 
  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Gezamenlijke afdelingsavond 
 
Onze gezamenlijk afdelingsavond met Odoorn vond plaats op woensdag 10 
oktober 2018, in zaal  Boshof te Odoorn. 
 

Ciska opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Op deze 
avond waren 56 dames aanwezig. Er was 1 mededeling over de Agrarische 
morgen op maandag 19 november 2018 met als thema " Kleuren en 
Vrouwen" in De Balloohoeve te Balloo. Deze avond werd verzorgd door duo 
Nul en Nix. Ze zongen Drents/Groningse liedjes en tussendoor waren er 
komische sketches en na de pauze kon men ook nog verzoeknummers 
aanvragen. Het was een vrolijke en gezellige avond. 
 

Onze volgende afdelingsavond is op : Dinsdagavond 13 november 2018 
om 19.45 uur in dorpshuis de Miet. Deze avond wordt verzorgd door Mevr. 
Knipscheer. 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Lampionnenkeuring 10 november i.p.v. 11 november!!! 
 

Sint Maarten 11 november valt dit jaar op een zondag. 
Aangezien er op zondag niet bij de deuren langs wordt gelopen, hebben wij 
besloten om de lampionnenkeuring dit jaar op zaterdag 10 november te 
houden. 
Tussen 17.30 en 18.30 uur zit er weer een jury voor alle kinderen klaar om de 
diverse lampionnen te bewonderen en de leukste liedjes weer aan te horen. 
Zij laten zich graag weer verrassen. 
 
Sinterklaas komt weer in ons dorp!!! 
 

Sinterklaas heeft het bestuur van c.v. MIK laten weten, dat hij ook dit jaar ons 
dorp weer op zijn drukke route mee zal nemen. Op woensdag 5 december zal 
hij vanaf 5 uur weer rond gaan rijden, samen met zijn zwarte Pieten. Dus 
vindt u het leuk dat Sinterklaas uw huis met een bezoekje zal verblijden, geef 
u dan op bij een van de volgende personen:  
   

Wendy Cremers: 531825   
Anita Begeman: 381780  Opgave voor maandag 3 december. 
 

Bestuur c.v. MIK 
 

  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Uitslag zomergroet CV MIK 
 

Zaterdagmiddag 13 oktober was het tijd om de zomergroet (een voederbiet) 
te beoordelen. Wat zal er van terecht gekomen zijn, na zo’n warme droge 
zomer? Twee bestuursleden lieten zich verrassen en gingen samen op pad. 
Van de 19 deelnemers die zich hadden opgegeven, hoefden we nog maar 14 
te keuren, bij de rest was er niks van terecht gekomen. 
De voederbieten varieerden nogal in grootte. Toch had iedereen zijn/haar 
best gedaan en de uitslag is als volgt: 
 

1. Coos Reinink  10,2 kg 
2. Laura Evenhuis  7 kg 
3. Arthur Braukman  6,4 kg  
4. Karin Eggens  5,1 kg 
5. Eliska van Heijningen      3,8 kg 
6. Marthy Ploeger  3,75 kg 
7. Albertje Nienhuis  3,7 kg 

8. Hilly Cremers  3,5 kg 
9. Bert Begeman  3,5 kg 
10. Grietje Vrielink  3,15 kg 
11. Ciska Zandbergen  2,5 kg 
12. Truus van Eeden  2,25 kg 
13. Dorien Zuidland  1,1 kg 
14. Margreet Ouderkerken 0,55 kg 

 

De wisselbokaal gaat dus naar Coos Reinink. We laten hem graveren en dan 
komt hij z.s.m. jullie kant op. Gefeliciteerd! Iedereen bedankt voor het 
meedoen! 
 
Verslag excursie CV MIK naar Veenhuizen 
 

Zondagmiddag 28 oktober vertrokken we om 12.30  uur met een kleine vip-
bus van Drenthe Tours naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. In totaal 
waren we met 19 personen. De meeste mensen onder ons waren daar nog 
nooit eerder geweest. We kregen een gids mee voor de rondleiding door het 
museum. Deze man had daar zelf gewoond en gewerkt, dus kon goed 
vertellen hoe het er daar in zo’n gevangenis altijd aan toe ging. We zagen 
diverse hulpmiddelen liggen in vitrines, waar men de gevangenen eerder mee 
aanpakte en de gids vertelde dan hoe dat allemaal ging. Gruwelijk als je daar 
over nadenkt. En dan die hokjes waar men in opgesloten zat, nou we mogen 
blij zijn, dat we daar niet hoeven te bivakkeren. Ook kon je zien wat voor 
kleding men daar droeg en hoe de hele rechtsgang in zijn werk gaat van het 
begin tot ze daar komen, tot het eind dat ze de gevangenis weer gaan 
verlaten. En dan de kosten die je van een zo’n persoon dan hebt, zolang ze 
vast zitten. Dat was bij een persoon opgelopen tot 1,2 miljoen. Al met al een 
zeer indrukwekkende rondleiding. Na de rondleiding binnen, direct door met 
de rondleiding buiten. Daar zag je de cellen waar men in verbleef en de 
boevenbusjes waarin men werd vervoerd. Kleine hokjes in die busjes, 
waarvan je mocht hopen dat die persoon niet claustrofobisch was. Brrrr wat 
klein en benauwd. Daarna hoopten we op een kopje koffie, maar helaas. We 
denken nl. achteraf dat we de verkeerde gids bij onze groep hadden. We 



zouden nl. een half uur pauze tussendoor hebben, maar volgens onze gids 
was zijn rondleiding aaneengesloten, dus geen tijd voor koffie en daardoor 
gelijk door met de rondleiding in de bus van het museum over het terrein en 
door het dorp Veenhuizen. Alles wat daar in Veenhuizen staat aan gebouwen 
is eigendom van de Staat en zijn dus rijksmonumenten. Een rondritje waar we 
af en toe stopten bij een gebouw of een begraafplaats en waar de 
buschauffeur ook mooi over kon vertellen. Ook hij had in de gevangenis 
gewerkt. Na deze rondleiding door Veenhuizen werden we door deze bus 
afgezet bij Bierbrouwerij Maallust om 16.00 uur. Daar werd ons verteld hoe ze 
daar het bier brouwen en konden we zelf diverse biertjes proeven. De meeste 
personen waren blij dat ze eindelijk wat aan die droge mond konden doen. 
Ook waren er mensen die het niet zo lekker vonden. Na een uurtje vertellen 
en proeven, hadden we nog een borreluurtje voor onszelf, boven in het 
proeflokaal. Daar kon je gewoon je drankje kiezen dat je zelf lekker vond en 
kwamen er lekkere hapjesplanken bij op de tafel. Om 18.15 uur stond de vip-
bus weer klaar om ons terug naar het dorpshuis te brengen. Al met al een 
geslaagde en gezellige middag. 
Iedereen bedankt die met ons mee is geweest! 

Bestuur c.v. MIK 
  
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Helaas deze maand geen update van de activiteiten van Plaatselijk Belang. In 
de volgende Snikke houden we u weer op de hoogte. 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Het totaal aantal verkochte BINGO-kaarten dit seizoen bedraagt 1225. Dit 
betekent een opbrengst van 612,50 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: 
 

– 51 – 55 – 43 – 75 – 3 – 35 – 33 – 73 – 
– 5 – 25 – 20 – 12 – 38 – 28 – 62 – 

 
 
 
 
  



90 JAAR GELEDEN 
 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 6 November 1928 
Odoornerveen – 5 november  1928 – Leider toneelvereeniging. 
In plaats van den heer W. Elting is thans als leider der hier bestaande toneel-
vereeniging opgetreden de heer J.P. Dortu, hoofd O.L. School alhier. 
 
 
 

110 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Schoonoord - 13 november 1908 
Hedenochtend omstreeks zes uur ontstond brand in den woning van den 
landbouwer H. Koops. In korten tijd ging alles, behalve het vee dat gered 
werd, in vlammen op. Gelukkig konden vier naast de woning staande 
korenmijten met behulp van de spuiten uit deze plaats en te Odoornerveen 
gered worden. Het huis, eigendom van de heer J. Kalsbeek is verzekerd bij 
de Assurantie Mij. “De Nederlanden” te Groningen. De inboedel van de heer 
Koops bij de Onderlinge Utrechtse Brandwaarborg Mij. te Zwolle.  
 
 
 
  



 

Beste dorpsgenoten, 
 

We hebben de brandwondencollecte weer gelopen. De brandwondenstichting  
is de collectanten wederom dankbaar. 
We hebben het mooie bedrag van € 304,48 over kunnen maken, en hiervoor 
worden alle gevers vriendelijk  bedankt. Er is gul gegeven: is dit vanwege het 
mooie najaarsweer ? De crisis ligt achter ons? De aanhoudende collectant ?? 
Het zal allemaal een rol spelen, het lopen was dus de moeite waard .Super! 
 

Bedankt allen. Vriendelijke groet, Liesbeth Holman 
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