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De zomer is teneinde! 
In de afgelopen weken hadden we zulk slecht weer dat enkele activiteiten 
moesten worden afgelast. Het beachvolleybaltoernooi viel nog voor 
aanvang in het water en de fietspuzzeltocht van c.v. MIK werd verplaatst 
naar een dag waarop het weer beter zou zijn. Van deze fietstocht treft u 
overigens een verslag aan in deze Snikke. 
Ook treft u weer veel nieuws aan, onder andere nagekomen nieuws van de 
barcompetitie (een verslag van “Boer zoekt vrouw”), de Vrouwen van Nu en 
voor het eerst in dit seizoen de nieuwe kleurplaat. Voornoemde items heeft 
u moeten missen in de voorgaande Snikke. We willen u er op wijzen dat 
alle copie dient te worden aangeleverd voor of op de donderdag 
voorafgaand aan de eerste vrijdag van de maand. De kans bestaat anders 
dat we uw stuk niet meer kunnen plaatsen of dat het drukken al zodanig 
gevorderd is, dat nieuwe tekst niet meer in te passen is in de opmaak. 
In deze Snikke leest u onder andere nieuws over de BINGO-actie. De 
komende weken komen vrijwilligers van de diverse verenigingen weer bij u 
aan de deur om BINGO-loten te verkopen. Iedere maand trekken we dan 
een aantal nummers en plaatsen deze in De Snikke. Er zijn vele geldprijzen 
te verdienen. We hopen dat u allen weer vele kaarten koopt, zodat we u, 
zoals altijd van gratis nieuws kunnen blijven voorzien. De Snikke is, geheel 
naar gemeentelijk beleid, selfsupporting en de jaarlijkse BINGO-actie is één 
van de financiele peilers waarop onze dorpskrant rust.  
We wensen u veel leesplezier met deze Snikke! 

Oktober 2010 Jaargang 31 Nummer 2 



AGENDA 
 
  6 okt – Klaverjassen 
11 okt – Plattelandsvrouwen 
15 okt – Smokkeltocht 
16 okt – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 okt – Start verkoop BINGO-kaarten 
20 okt – Klaverjassen 
29 okt – Barcompetitie "Army Dance" 
  3 nov – Klaverjassen 
  4 nov – Laatste dag copy De Snikke inleveren 
11 nov – Lampionnenkeuring 
14 nov – BINGO c.v MIK 
17 nov – Klaverjassen 
20 nov – Oud papier (Plaatselijk Belang) 

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

 
 
 



KLEURPLAAT 
 
In deze Snikke staat weer de eerste kleurplaat van het nieuwe seizoen. Alle 
kinderen die het vorige seizoen hebben meegekleurd, hebben hiervoor 
inmiddels een cadeautje ontvangen. We hopen dat er ook dit jaar weer veel 
jongens en meisjes mee zullen doen. Je kunt de kleurplaten inleveren op 
Noordzijde 23. Doe je best en veel succes! 
 
 



 

N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Op woensdag 25 augustus hadden we een fietsmiddag. We vertrokken met 
9 personen richting Schoonoord, waar ook nog 2 leden aansloten. Dan via 
een mooie route richting Aalden, waar we bij het Hoes van Oal An een stop 
maakten. We konden lekker buiten op het terras zitten. Nadat iedereen wat 
besteld had wilde iemand van de reiscommissie foto’s maken en ontdekte 
daarbij dat haar portemonnee niet in haar tas zat. We zullen geen namen 
noemen (SvB). Dat was even balen. Maar iedereen kan dit overkomen en 
er waren dan ook genoeg dames die dit voor wilden schieten, dus zo kon 
ze alsnog lekker van haar koffie en gebakje genieten net als de anderen. 
Foto’s heeft ze daarna nog wel gemaakt. Daarna weer op de fiets richting 
Oosterhesselen door het mooie klenckegebied, naar Benneveld om zo 
weer in Noord-Sleen  te komen voor nog een stop. Maar wat een pech, 
deze was gesloten. Dus maar weer verder naar ’t Haantje, maar wat een 
pech ook deze was gesloten. Het was nog te vroeg om naar huis te gaan, 
dus toen naar Klijndijk en ja hoor, 3x is scheepsrecht deze was open.  
Hier hebben we dan ook nog even lekker op het terras zitten genieten, 
uiteraard met een frisdrankje of wijntje Al met al was het een mooie tocht 
en gezellige middag. Ook de weergoden waren ons goed gezind. Het was 
de enige mooie dag van die week. Rond de klok van half zes waren we 
weer thuis.  

Groetjes van de reiscommissie, 
Ciska Minie en Stiny. 



 

c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 

SMOKKELTOCHT 
Spanning en veel plezier zullen er zijn op deze 
donkere avond in het bos. Deze tocht is op vrijdag 
15 oktober en we verzamelen om 19.30 uur bij 
dorpshuis “De Miet”. Zorg dat je oude kleren en 
stevige schoenen aan hebt en iets op het hoofd. 
Een beetje camouflage kan ook geen kwaad, 
want zoals je weet is het de bedoeling niet gezien 
te worden. 
Deze avond is er voor ieder vanaf 12 jaar. Geef je van te voren op dan 
weten wij op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. Voor vervoer naar 
het bos wordt gezorgd. We hopen daarna nog gezellig ervaringen te 
kunnen uitwisselen in de Miet. Natuurlijk is er voor de beste groep een 
leuke prijs en voor iedereen een kop snert. 
Vragen en opgeven: Jeroen Evenhuis, 381636 

Wendy Cremers, 382471 
Bestuur c.v. MIK 



 

c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 

Fietspuzzeltocht 
Zondag 26 september jl heeft MIK weer zijn 
jaarlijkse fietspuzzeltocht georganiseerd. Deze 
stond eerst gepland voor zondag 29 augustus, 
maar i.v.m. het slecht weer was deze verplaatst 
naar 26 september. 
Ondanks de frisse temperatuur (11 graden) was de opkomst 29 
deelnemers. Wij hebben het droog gehouden en iedereen was zeer 
tevreden over de route (16 km), de vragen en de zeer mooie paddestoelen 
die onderweg te zien waren. 
Op de pauzeplaats was er gelegenheid om wat te drinken en te snoepen, 
maar er moest ook hard gewerkt worden. De pauzeopdracht was 
verspringen en er zijn heel wat meters gesprongen in het zand van de 
Kibbelkoele. 
Terug bij het dorpshuis was de spannende strijd wie de eindopdracht had 
gewonnen. Een ieder moest zo veel mogelijk zand meenemen vanaf de 
Kibbelkoele. De meest originele creaties werden bedacht om het (zoveel 
mogelijk) zand te vervoeren (op de fiets) naar het dorpshuis. 
Toen iedereen binnen was, zand gewogen en vragen nagekeken, konden 
de punten worden opgeteld en de uitslag was als volgt: 
 
Bij de volwassenen was groep 6 de winnaar: Annet, Johan, Pien en Paulien 
Bij de kinderen was ook groep 6 de winnaar: Sarah, Leonie en Ruben. 
 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige fietspuzzeltocht en 
hoop iedereen weer te zien bij onze volgende activiteit (smokkeltocht 15 
oktober) 

Met vriendelijke groet, 
c.v. MIK 

 



 

BOER ZOEKT VROUW FEEST 
 
Even een verslag van het eerste feest van de barcompetitie 2010/2011. Het 
"Boer zoekt vrouw" feest. 
Vrijdagavond 2 juli, wat was het mooi weer. WARM!!! Alle voorbereidingen 
waren getroffen en er heerste een gezonde spanning. Want ja, hoeveel 
mensen komen er? Zou het wel gezellig zijn? Je weet maar nooit. De band 
"HELB" (www.helb-oosterhesselen.nl) arriveerde en kwam met het idee het 
feest buiten te houden. Geniaal! Alle spullen naar buiten gebracht, de band 
had alles opgebouwd, even een soundcheck en het feest kon beginnen. 
De band bracht een geweldige sfeer. De mensen die waren gekomen 
hadden zich bijna allen aan het thema gehouden en waren ook nog eens 
met gepast vervoer gekomen. Echt geweldig! 
Maar... Waar bleef het grootste deel van Odoornerveen? Was iedereen zo 
aan het feesten geweest na de voetbalwedstrijd Nederland - Brazilie (die 
we gewonnen hadden ;-)), dat de energie er niet meer was om naar het 
gezellige "Boer zoekt vrouw" feest te komen? 
Nou ja, in ieder geval het was een top feest. Zeker voor herhaling vatbaar 
al zeg ik het zelf! Ik heb veel positieve reacties gekregen over de sfeer en 
de geweldige live-band. Die toch maar speciaal voor ons een boeren 
medley hadden gemaakt. Bij deze wil ik ook nogmaals mijn sponsoren 
bedanken. Zonder jullie was dit alles niet gelukt. 

Groetjes, 
Sanne Dijks en team 

 



 

VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Evenals voorgaande jaren zullen we ook dit seizoen weer BINGO spelen. 
De verenigingen van Odoornerveen hebben de taak van de verkoop van de 
BINGO-kaarten weer op zich genomen. In de week van 18 tot 29 oktober 
zal er iemand bij u langs komen om te vragen of u mee wilt spelen. Niet 
alleen hebt u kans op een leuke prijs bij een volle BINGO-kaart, u levert 
hiermee ook een bijdrage aan het voortbestaan van onze dorpskrant. 
Mensen die buiten Odoornerveen wonen en toch graag willen meespelen, 
kunnen BINGO-kaarten verkrijgen bij Bert Eggens, Noordzijde 7G, 
Odoornerveen, tel: 0591-512355. 
De kaarten kosten € 0.50 per stuk en u mag zoveel kaarten kopen als u 
wilt! De eerste getallen zullen in de Snikke van november worden 
gepubliceerd. We wensen u in ieder geval succes met het doorstrepen van 
de nummers. 



 

OVO  OVO  OVO 
 
OVO – SVO 
De besturen van OVO en SVO gaan verder met hun fusie- plannen. 
Volgens de statuten zal het voor dit soort stappen nodig zijn dat de leden 
hierover een besluit nemen.  Het is de bedoeling nog voor de jaarwisseling  
middels een bijzondere ledenvergadering  één en ander definitief in 
stemming te brengen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 
Sporters  gezocht ! 
De meeste sporten die in de gymzaal gegeven worden kunnen we wat 
extra deelnemers gebruiken.  Op verschillende plaatsen in Odoorn en 
Schoonoord zijn daarom op de publicatieborden posters opgehangen om 
sporters te werven.  Echter…  het sporten in Odoornerveen is natuurlijk 
primair bedoeld om de eigen inwoners de mogelijkheid  te bieden fit van lijf 
en leden te blijven! Mogen we u binnenkort ook begroeten ?! 
 
Maandagavond   
20.00 uur;  Pilatus  olv  Dorien Zuidland 
 
Woensdagmiddag  in de oneven weken 
14.00 uur; Bewegen 55+ olv  Dorien Zuidland 
 
Woensdagavond 
20.00 uur; Tae Bo olv  Harma Bos 
 
Donderdagavond 
19.30 uur Volleybal olv  Wilma van Tellingen 
 
Vrijdagavond 
19.30 uur Zaalvoetbal geen leiding 
 
Alle sporten kunnen 3x vrijblijvend worden bezocht om te kijken of het iets 
voor je is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edwin 
Broekkamp;  06 - 13949210 
 
Beachvolleybal afgelast 
2010 had een bedenkelijke primeur; voor het eerst werd het Beachvolleybal 
afgelast ! Hoewel alles klaar was en de netten over de velden gespannen 



waren de weersvooruitzichten dusdanig slecht dat het bestuur op 
zondagmorgen heeft besloten het gebeuren te cancellen.  Er is nog een 
kleine poging gedaan door te schuiven naar een week later maar het bleek 
te veel voeten in de aarde te hebben om voldoende teams op de been te 
krijgen. Ook die zondag was het echter belabberd. 
Helaas was er  onvoldoende gelegenheid om het dorp van de afgelasting in 
kennis te stellen, maar de regen viel dusdanig gestaag dat wij aangenomen 
hebben dat het wel duidelijk moet zijn geweest. Volgend jaar proberen we 
het gewoon weer opnieuw! 
 



 
Hallo allemaal, 
De collecte van de nierstichting heeft 209,59 euro opgebracht. Hiervoor wil 
ik iedereen hartelijk bedanken. Ook de collectanten nogmaals hartelijk 
bedankt. 

Minie Boels 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Het lukt de dames van onze reiscommissie elke keer maar weer ergens 
naar toe te gaan waar nog bijna niemand is geweest. Zo hadden we 
donderdag 9 september ons dagje uit met auto’s. 
We gingen in Onstwedde het radio- en speelgoedmuseum bekijken. De 
koffie stond al klaar en gingen we in twee groepen de zeer oude radio’s, 
televisies, grammofoons en allerhande historische geluidsdragers bekijken. 
Verder was er een prachtige verzameling oud speelgoed, poppen, oude 
spellen en puzzels. Ook een mooie collectie van de meest uiteenlopende 
soorten en maten treinen en bijzondere accessoires. Een groot deel werd 
werkend gedemonstreerd. Tegen de middag stond er in het Slaaithoes, een 
van oorsprong Saksische vakwerkboerderij, een uitgebreide lunch voor ons 
klaar. Zelfs de “ spekkendikken” ontbraken niet. 
Na de middag brachten we nog een bezoek aan de lavendel boerderij 
Ruitenborgh, een stijlvolle gerenoveerde veenkoloniale Oldamster villa 
boerderij in Nieuwediep. Onder de gebinten van de voormalige 
graanschuur gingen we eerst koffie of thee drinken en kregen een 
uiteenzetting van het bedrijf. De lavendel wordt hier niet zelf verbouwd, 
maar geïmporteerd uit Frankrijk. We gingen een kijkje nemen in de 
zeepmakerij en konden nog gezellig winkelen in de zeep, body en 
cadeaushop. Veel dames namen nog iets mee naar huis. We kunnen terug 
zien op een gezellige dag. 

Anje Warners 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
28 September was weer onze eerste avond in het seizoen 2010-2011. 
Deze avond hebben Marthy en Koert Ploeger ons meegenomen op hun 
reis door China. We wandelen met hen over de 6500 km lange Chinese 
muur, bezochten het Paleis van de Hemelsevrede en aten Pekingeend in 
het beste restaurant van China. Zagen het keizerlijk paleis zonder bomen. 
De keizer was kennelijk niet zo geliefd en vermoede achter bomen mensen 
die het op zijn leven hadden gemunt. In 1906 is het keizerrijk ten onder 
gegaan. In een park zien we de verplichte gymnastiek in de vorm van een 
Engelse wals. 
Ook bezochten Marthy en Koert een school voor Konfoe. Hier worden 
kinderen al vanaf 3 jaar opgeleid. Ze blijven daar tot na de middelbare 
school. Ze worden opgeleid door monniken. In de middagpauze komen 
honderden monniken naar buiten om in het park hun kommetje rijst te eten. 
Ook bezoek aan een kerkhof met graven van 1300 jaar oud. Ook een graf 
uit 2001 namelijk monnikengraven. We zien 7000 boeddhabeelden 
uitgehouwen in een rotswand. Van groot naar beelden van 1 cm. In de 
pauze kunnen we de souvenirs van Marthy en Koert bekijken. Het biljart ligt 
er vol van. Pietepeuterige klein handwerk allemaal. Prachtig om te zien. 
Later gaan we op 16 km de fiets. Een stad omringt door een zeven meter 
hoge muur waar je kunt fietsen met prachtig uitzicht over de stad. We 
maken een thee ceremonie mee. Bij ons verkopen we de beste producten 
naar het buitenland en houden de beste thee zelf. We zien de mooiste 
rijstvelden ter wereld en maken nog een prachtige boottocht op de rivier 
“De Lie” met het gezicht op het Kastgebergte. En we genieten nog van een 
grote markt met van alles te koop. 
Marthy en Koert nogmaals hartelijk dank voor deze reis door China. 
Maandag 11 oktober hebben we weer onze gezamenlijke avond met 
Odoorn. 

Hennie de Jong 
 


