
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   N.B.v.P. - Vrouwen van Nu   – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   3 november 2011    
 
Voor de een is de herfst een feest van kleur, de ander ziet alleen het 
grauwe weer. Natuurlijk hadden we gehoopt op een wekenlange mooie, 
en vooral droge, herfst. Het begon zo goed, maar nu is het weer eventjes 
helemaal mis. 
Het werk op het land ligt gedeeltelijk stil en die percelen die al te nat 
waren om er met de machines op te komen, krijgen nu nog meer regen te 
verwerken. 
Toch zijn de veeboeren druk met hun maïsoogst. Tot laat in de avond 
hoor en zie je de machines de grote stengels maïs wegvreten en als 
kleine snippertjes in de grote wagens spuiten die er naast rijden. 
En zo hebben we dan op de Borgerzijtak ook weer (gedeeltelijk) zicht 
gekregen op het buurdorp Schoonoord. Ook zicht op het wild dat nu open 
en bloot over het land komt. Vanmorgen liepen er vier reeën achter elkaar, 
waarschijnlijk op zoek naar achtergebleven maïskolven. Dat is dan weer 
het mooie van de herfst. 
Veel eikels lijken er ook aan de bomen te zitten en uit onze oude 
kastanjeboom vallen duizenden kastanjes in het gras en op het pad. Ze 
worden regelmatig opgeharkt, maar een dag later ligt er weer een nieuwe 
laag. Maar op een dag zal de laatste zijn gevallen, maar dan loopt het al 
tegen de winter, maar daar wil ik nog niet aan denken. 
Voor de liefhebbers heeft MIK een dropping op het programma staan, en 
wel op 28 oktober. Meer nieuws hierover vind je verderop in de Snikke. 
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Paddenstoelen, beukennootjes,    
dwarrelblaadjes, rood en geel. 
Buiten vind je al die schatten 
van de herfst, zoveel, zoveel. 
        
Regenvlagen, hagelbuien, 
pijpenstelen, hondenweer.  
Maak een paraplu van blaadjes 
en geen druppel raakt je meer. 
        
Spinnenwebben, nevelslierten, 
de geheimen van de mist. 
Wie dit feest niet mee wil vieren 
heeft zich in de herfst vergist. 
  
Ilse Steel 
 



AGENDA 
 
14 okt  – Pokeren 
15 okt  – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
18 okt  – Plattelandsvrouwen 
19 okt  – Klaverjassen 
22 okt  – Schaatsen in Assen 
28 okt  – Dropping c.v. MIK 
  4 nov – Pokeren 
  2 nov – Klaverjassen 
  3 nov – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
15 nov – Plattelandsvrouwen 
16 nov – Klaverjassen 
19 nov – Oud papier (IJsvereniging) 
25 nov – Pokeren 
26 nov – Schaatsen in Assen 
30 nov – Klaverjassen 

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

 



SVO-SPORT 
Zondagmiddag 11 september is het jaarlijkse Beachvolleybal-toernooi 
gehouden, dit keer voor het eerst onder de vlag van SVO-Sport. Maar 
liefst 13 teams streden om de hoogste eer. De weergoden hadden in de 
dagen (weken?) er voor hun best gedaan de boel te verzieken waardoor 
de ondergrond een behoorlijke blubberboel was geworden, maar op de 
dag zelf hielden ze zich redelijk rustig. Hoewel het maar moeilijk bewegen 
was in de modder waren er toch mooie rally’s te zien en het publiek 
genoot natuurlijk ook van elke dappere duik naar een verre bal. Als je 
hemd één keer onder de blub zat maakte het ook niet zoveel meer uit… In 
drie poules, twee van vier en een van vijf teams, werden de poule-
wedstrijden gespeeld waarvan uiteindelijk de nummers 1 en 2 door gingen 
naar een kruisfinale. Deze overgebleven zes teams speelden elk één 
wedstrijd (nummer 1 van de ene poule tegen de nummer 2 van een 
andere poule) waarvan de winnaars doorgingen naar de finalepoule. 
De einduitslag was als volgt; 
1) Rick van der Horst en Jorick Elling; 2) Hans van der Meulen en Edwin 
Broekkamp; 3) Marieke en Hans Hoekman; Ook was er een 
aanmoedigingsprijs. Deze keer voor Jarno van Wieren en Nienke. 
Zoals altijd is het beachvolleytoernooi alleen mogelijk  door de inzet van 
velen; het  sportveld moet gemaaid, de volleybalveld moet klaar en 
opgebouwd, er moeten spullen en prijsjes  gekocht worden, kraampjes 
bemand, je hebt scheidsrechters en tellers nodig. En natuurlijk niet te 
vergeten, veel deelnemers en publiek. Namens SVO-Sport;  iedereen 
hartelijk dank voor geboden hulp, inzet en aanwezigheid, al met al was het 
een geslaagde middag ! Tot volgend jaar op de Beach in Odoornerveen ! 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Verslag van de gezamenlijke bijeenkomst Plattelandsvrouwen, Vrouwen 
van Nu van Odoorn en Odoornerveen op 12 september 2011 in de Boshof 
te Odoorn. 
 
Na de koffie krijgt de heer van Eck het woord en vertelt ons het volgende 
over de 7 Klassieke Wereldwonderen: 
1.De piramide van Gizeh, ook wel bekent als de piramide van Cheops. 
Deze piramide is het laatste overgebleven klassieke Wereldwonder. 
Twintig jaar is er over de bouw gedaan. Deze is 230 m. breed en telt ruim 
2 miljoen stenen van ieder 2300 kg. Men denkt dat de piramides dienden 
als graf voor de koningen en welgestelden. 
2.De vuurtoren van Pharos (eiland). De toren stond in de Middellandse 
zee, niet ver van de haven van het Egyptische Alexandrië en was volgens 
sommigen 117m. hoog. Overdag werd het zonlicht door een grote spiegel 
weerkaatst. Welke brandstof ‘s nachts werd gebruikt is niet bekend. Na 
een zware aardbeving stortte de bovenste helft in zee en er bleef 
uiteindelijk een ruïne over. 
3.Hangende tuinen van Babylon; Ligging Bagdad Irak. Dit park was 
aangelegd voor een van de vrouwen van de koning. De tuinen waren 120 
vierkante m. groot en 25 m. hoog; in mooie lagen gebouwd, de fundering 
bestond uit verschillende muren van ieder ca. 7 m. breed en 3 m. uit 
elkaar. Met verborgen wateringssystemen voor de bomen. De exacte 
ligging is niet bekend. 
4.Kolossus v. Rhodos. De Grieken hebben Kolos gebouwd als dankoffer 
voor hun zonnegod Helios, de beschermheer van Rhodos. Het was 
gemaakt van brons, was 32 m. hoog en het kostte 12 jaar om Kolos te 
bouwen. Kolos stond wijdbeens boven de ingang van de haven om 
zodoende indruk te maken op de reizigers. Ook dit beeld is door een 
aardbeving verwoest. 
5.Tempel van Artemis. Deze tempel, die in Klein Azië (huidig Turkije) 
stond, werd ter ere van de jacht-vruchtbaarheids-maangodin Artemis 
(Diana) gebouwd. Deze tempel werd in brand gestoken en later is er op 
dezelfde plek een nieuwe tempel gebouwd. Een van de grootste tempels 
ooit gebouwd: 127 marmeren zuilen van 18 m. hoog en 122 m lang en ca. 
55 m. breed: 8000 vierkante meter. 
6.Beeld ter ere van Zeus, met ogen van edelstenen, werd op het Griekse 
eiland Penoponnesos in de Dorische tempel gebouwd en was 12 m. hoog. 



Het beeld paste nauwelijks in de tempel. Er werden Griekse goden 
afgebeeld op de sokkel van de zetel. 
7.Mausoleum van Halicarnassus, een mausoleum is een gebouw waarin 
het lichaam van een overledene wordt bewaard. Deze tombe werd 
gebouwd in opdracht van zijn weduwe voor Mausollos. Dit monument is 
ook door aardbevingen verwoest. 
 
Na de pauze werden we meegenomen naar de 7 Moderne 
Wereldwonderen. In 2000 werd door Bernard Weber voorgesteld om 
wereldwonderen te melden. Het resultaat was een lijst van honderden 
monumenten, die teruggebracht is naar 21 en na een stemming door 
miljoenen mensen naar 7. De meeste zijn nog in goede staat en te 
bezichtigen. 
1.Mexico chichen Itza. De Maya tempels in Mexico. Een magische stad 
met 30-tal bouwwerken en bijzondere beelden die versierd zijn met 
drakenkoppen en slangen die de tempels beschermden tegen duivels. 
2.Rio de Janeiro. Christo redentor (De Verlosser). Een 38 m hoog beeld 
en 28 m breed, gebouwd als symbool voor wereldwijde verspreiding van 
het christendom. Op een 700 m hoge berg Corcovado. 220 treden, lift, 
roltrappen en wandelpaden om boven te komen. Er is een kapel voor 
diensten en huwelijken. 
3.Het Colosseum in Rome. Het grootste amfitheater van het Romeinse 
rijk.Met plaats voor 50.000 toeschouwers, geopend door keizer Titus. 
4.Chinese muur van 6.200 km als enige vanuit de ruimte te zien. 
Gebouwd als bescherming van de zijderoute en tegen de Hunen en 
Mongolen. 
5.Machu Picchu in Peru( grote berg). Gelegen in het Andesgebergte en in 
1911 herontdekt. Te bereiken met een wandeltocht van vier dagen of per 
trein.Er kunnen maar 500 toeristen per dag de stad in. 
6.Petra in Jordanie. Een bijna volledig uit rotsen uitgehakte stad. Om in 
Petra te komen moet je eerst door een smalle kloof wandelen. 
7.De Taj Mahal ,Maussoleum Acra. Is door 20.000 arbeiders aan 
gebouwd voor de overleden vrouw van Keizer Shah Jahan. Met 2 miljoen 
bezoekers per jaar. 
Met dit laatste wereldwonder beëindigde de heer van Eck zijn presentatie 
en werd namens de Vrouwen van Nu bedankt door Marthy . 
De avond werd afgesloten door Marthy en beëindigd met de woorden: 
“Lekker slapen en morgen gezond weer op”. 
 
De volgende afdelingsbijeenkomst is op dinsdag 18 oktober. 

Mieke garvelink, notulist. 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Voor donderdag 8 september had de reiscommissie een dagje uit in 
Noord-Drenthe voor ons georganiseerd. Om negen uur vertrokken wij 
vanaf het dorpshuis met veertien vrouwen richting Eelde-Paterswolde. Er 
was voor die dag veel regen voorspeld en die voorspelling kwam uit.  
 
Onderweg naar onze eerste bestemming, Museum Vosbergen in Eelde, 
begon het flink te regenen. De statige villa ligt in het fraaie landgoed 
Vosbergen en is alleen via een zandpad vol plassen te bereiken. 
Aangekomen op het parkeerterrein werden uit alle auto’s paraplu's 
tevoorschijn getoverd en zo betraden we het museum. Museum 
Vosbergen herbergt ruim 600 muziekinstrumenten die gedurende meer 
dan vijftig jaar door Dick Verel zijn verzameld. Samen met zijn vrouw 
Rieteke heeft hij het museum tot stand gebracht. We werden ontvangen in 
de gezellige koffiekamer met koffie en door Rieteke zelf gebakken lekkere 
taartjes. Daarna werden wij door Dick rondgeleid over drie verdiepingen 
vol muziekinstrumenten, waarvan de oudste uit ca. 500 voor Chr stamt. 
Dick kan er zeer bevlogen over vertellen en liet horen hoe de diverse 
instrumenten klinken. Hij liet zien dat je van een simpele elektriciteitsbuis 
en een plastic trechter een muziekinstrument kunt maken. Na afloop van 
de rondleiding (die veel langer had kunnen duren als het aan Dick had 
gelegen, maar we moesten verder) kregen we nog een kopje koffie met 
weer een stukje taart. 
 
De volgende stop was het Scandinavisch Dorp in Eelderwolde met uitzicht 
op het Paterswoldse meer. In het Elanderhus stond een heerlijk 
lunchbuffet voor ons klaar. We lieten ons de soep, de warme Noorse 
wafeltjes met jam en slagroom, knäckebröt en broodjes goed smaken. De 
buien wisselden elkaar af, maar dat kon ons niet deren. De volgende 
bestemming was Havezate Mensinge in Roden. Dit tot 1985 particulier 
bewoonde huis wordt voor het eerst in 1381 genoemd. Van 1480 tot 1721 
was het huis eigendom van de adellijke Groningse familie van Ewsum. 
Van 1818 tot 1985 was Mensinge in bezit van de familie Kymmell. Zowel 
de omgeving als het huis en het interieur is in goede staat bewaard 
gebleven. Mensinge is geheel ingericht met de oorspronkelijke inventaris. 
De rondgang onder leiding van een gids leidde ons door de diverse 
kamers, de salon, de bibliotheek, de keuken tot in de kelder. 
Tot slot streken we neer in de voormalige koetsierswoning waar nu de 
Cuisinerie is gevestigd voor een afsluitend drankje of een sorbet. Voor het 



terras was het te fris en te regenachtig. Onderweg naar huis begon het 
weer te regenen en bij thuiskomst regende het nog. Het was een 
geslaagde dag. Albertje, Ciska en Stiny, bedankt. 

Alie Dijkstra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 

WELKOM IN ODOORNERVEEN 
 
Welkom in ons prachtige dorp aan het Oranjekanaal. We zijn een klein 
dorp wat inwonertal betreft, maar door een actief verenigingsleven is ons 
dorp groots. Hieronder treft u een opsomming van de diverse 
verenigingen die ons dorp rijk is. 
 
Plaatselijk Belang Behartigt de belangen van de inwoners van  
   Odoornerveen. O.a. overleg orgaan met gemeente. 
   Secr.: B. Begeman; Tel.: 381780 
 
N.B.v.P.-  Heeft in het winterseizoen één keer per maand een 
Vrouwen van Nu bijeenkomst. Daarnaast worden er cursussen, 
   excursies, reis- en fietstochten georganiseerd. 
   Secr.: A.Dijkstra; Tel.: 513746 
 
c.v. M.I.K.  Culturele vereniging “Met Ieders Kracht” organiseert 
   diverse activiteiten. O.a.: fietspuzzeltochten, bingo, 
   lampionnenkeuring, toneel, Sinterklaas aan huis enz. 
   Secr.: M. Oving; Tel.: 381086 
 
IJsvereniging  Organiseert activiteiten op glad ijs. 
   Secr.: H. Boels; Tel.: 387171 
 
Dorpskrant “De Snikke” is een officiëel mededelingen orgaan van  
Odoornerveen en verschijnt 10x per jaar gratis in uw brievenbus. Stichting 
Verenigingsgebouw Odoornerveen exploiteert het dorpshuis "De Miet" en 
gymzaal. Tevens verzorgt SVO de sporten die in de gymzaal worden 
gegeven en andere sporttoernooien. 
 
Wij nodigen u uit eens een kijkje te komen nemen bij bovenstaande 
Verenigingen. 

Plaatselijk Belang 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
  
FIETSPUZZELTOCHT 
Zondag 4 september jl heeft MIK weer haar jaarlijkse fietspuzzeltocht 
georganiseerd. Om 13.00 uur moest er worden verzameld bij dorpshuis 
"De Miet" en om 13.30 uur konden wij van start gaan. 
 
De temperatuur was heerlijk fietsweer! De opkomst was 19 volwassenen 
en 16 kinderen en daar zijn wij heel erg tevreden mee!  Iedereen was 
enthousiast over de route, de vragen en de leuke pauzeopdracht. Op de 
pauzeplaats (picknickplaats aan de Schaapstreek te Odoorn) was er 
gelegenheid om wat te drinken en te snoepen, maar er moest ook hard 
gewerkt worden. De pauzeopdracht was het zoeken van veel verstopte 
spreekwoorden en gezegdes op A3 platen die hingen aan de bomen van 
de pauzeplaats. Terug bij het dorpshuis was de spannende strijd wie de 
vragen en de eindopdracht had gewonnen. Een ieder moest zo veel 
mogelijk water meenemen uit het Schoonmeer. Maar ja…….er staat geen 
water in het Schoonmeer! 
 
Toen iedereen binnen was konden de punten worden opgeteld en de 
uitslag was als volgt: 
Bij de volwassenen waren de winnaars: Jeroen & Laura 
Bij de kinderen waren de winnaars: Chantal, Niels en Stijn 
Na afloop van de prijsuitreiking hebben wij allen nog lang mogen 
nagenieten op het terras voor De Miet. 
 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige fietspuzzeltocht en 
hoop iedereen weer te zien bij onze volgende activiteit > Dropping 28 
oktober a.s. 

Met vriendelijke groet,, c.v. MIK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Noor Radema  10 pnt  Lars Eggens  10 pnt 
Sterre Radema 10  Jeffrey Eggens 10 
Milan Evenhuis 10  Shirley Boegheim 10 
Anne Ruiter  10  Tristan Boegheim 10 
Anna Kroezinga 10 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
AANKONDIGING DROPPING  
 
Wanneer: Vrijdag 28 oktober 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Dorpshuis ‘De Miet’ 
Kosten: Leden gratis 

Niet leden 1,50 euro 
 
Opgave: 
Anita Begeman, 0591-381780 
Mariska Oving , 0591-381509 

 
Na afloop staat er voor de deelnemers weer 
een lekkere kop snert klaar in het dorpshuis! 
Wij zien jullie graag op vrijdag 28 oktober! 
 
 

Verslag zomergroet 2011 van c.v. MIK 
Zaterdag 3 september gingen 2 bestuursleden van c.v. MIK op pad, om bij 
alle deelnemers van de zomergroet langs te gaan. Dit jaar was het de 
beurt aan de courgette. Wie kweekt de zwaarste courgette? Helaas ging 
het kweken niet iedereen goed af dit jaar. Van de 16 deelnemers liet de 
helft ons voor  het weegmoment al weten, dat het niks was geworden met 
de courgette. Dit betekende dus, de helft minder adressen waar we langs 
moesten gaan om te wegen. Er zat behoorlijk veel verschil in de grootte 
en het gewicht van de courgettes. Toch had de top 3 het behoorlijk goed 
gedaan. Maar de winnaar van de wisselbeker van de zomergroet 2011 is 
geworden de fam. J. Reinink! Van harte gefeliciteerd!  
 
Hieronder de eindresultaten van onze weging: 
1. Fam. J. Reinink  4.7 kg  5. Mevr. A. Cremers 2.2 kg 
2. Fam. K. Beuker  4.5 kg  6. Mevr. H. Cremers 2.1 kg 
3. P. Bonga   4 kg  7. Fam. K. Ploeger 1.9 kg 
4. Fam. A. Brauckman 2.7 kg  8. H v/d Klis  0.7 kg 

    en T. van Eeden 
 
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedoen aan onze zomergroet. 

Bestuur c.v. MIK 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Wij als bestuur van de IJsvereniging hopen natuurlijk op een mooie winter 
waarin veel geschaatst kan worden. Mocht het echter toch nog wat 
tegenvallen of als u de behoefte heeft om alvast wat te oefenen voor die 
mooie winter, nodigen wij onze leden uit voor het volgende: 
 

Zaterdag 22 oktober en 26 november 2011 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan een ieder op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen gaan en op vertoon van 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 

Dinsdag 27 december 2011 
Van 17.00 tot 19.30 uur gaan we (voor zover mogelijk) gezamenlijk naar 
ijsbaan “de Bonte Wever” in Assen. Dan is er de mogelijkheid tot vrij 
schaatsen voor onze leden en voor kinderen is er weer de gebruikelijke 
alternatieve dorpentocht met medaille! 
Verzamelen om 16.00 uur bij dorpshuis “De Miet”. Graag vooraf 
aanmelden bij H. Boels tel. 0591-387171 
 

Zaterdag 18 februari 2012 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan een ieder op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen gaan en op vertoon van 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 
Op deze manier kan een ieder zich alvast op zijn eigen manier 
voorbereiden op het komende winterseizoen ! 

Het Bestuur. 


