
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M   31 oktober 2012    
 
Na een paar stormachtige middaguren ga ik slalommend naar de 
brievenbus. Het pad ligt bezaaid met kastanjes en takken, waarvan 
sommige een flinke omvang hebben. Ik dacht nog wel dat er dit jaar 
weinig kastanjes aan de boom zaten, maar dat blijkt dus een misrekening. 
Het kan ook zijn dat de meeste kastanjes er nu in één keer door de zware 
rukwinden zijn afgevallen. Ik wacht het maar af. 
Tijdens het eten zag ik een pallet door de lucht gaan en direct daarna 
volgden de isolatiepanelen die netjes naast de weg opgestapeld hadden 
gelegen. Dat pallet had er bovenop gelegen om de panelen – mocht het 
gaan waaien - op hun plaats te houden. Tegen zoveel geweld was het 
echter niet opgewassen. 
De volgende maand zult u weer mee kunnen doen aan ons BINGOspel. In 
de weken 42 en 43  zullen leden van de verenigingen in Odoornerveen 
weer bij u langs komen om kaarten te verkopen. 
Een deel van de opbrengst is voor de uitgave van “de Snikke” onze 
dorpskrant die ook bij u tien keer per jaar huis aan huis wordt bezorgd. 
Het andere deel is bestemd voor prijzengeld voor de winnaars van volle 
BINGOkaarten. Ieder jaar zijn er veel prijzen te verdelen. 
U begrijpt hopelijk hoe het werkt: als er veel kaarten worden verkocht, 
zullen er ook meer prijzen beschikbaar zijn. 
Koop dus; niet alleen omdat u graag wilt winnen, maar ook om mee te 
helpen bij het voortbestaan van onze dorpskrant! 
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AGENDA 
 
  8 okt – Biljarten 
  8 okt – Vrouwen van Nu 
15 okt – Start BINGO-verkoop 
17 okt – Klaverjassen 
19 okt – Smokkeltocht (c.v. MIK) 
20 okt – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
22 okt – Biljarten 
31 okt – Klaverjassen 
31 okt – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  5 nov – Biljarten 
  8 nov – Bowling Oringermarke (Vrouwen van Nu) 
11 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
14 nov – Klaverjassen 
16 nov – Tieneravond (c.v. MIK) 
17 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
19 nov – Biljarten 
20 nov – Vrouwen van Nu 
28 nov – Klaverjassen 

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

 



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 15 tot 26 
oktober zal er iemand bij u langs komen om te vragen of u mee wilt 
spelen. Niet alleen heeft 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. 



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

Tieneravond 
 
Vrijdag 16 november willen wij graag een tieneravond organiseren. 
Een disco-avond met eventueel gezellige karaoke.  
Een avond voor tieners van 12 t/m 16 jaar. 
Omdat wij als bestuur graag willen weten waar we aan toe zijn, willen we 
graag dat jullie je hiervoor gaan opgeven. 
 
Opgave voor 25 oktober bij: 
   Wendy Cremers: 531825 
   Mariska Oving: 381509 
 
Bij te weinig opgave gaat deze avond niet door!!! 

Bestuur c.v. MIK 
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Smokkeltocht nieuwe opzet!!! 
 
Vrijdag 19 oktober houden wij weer onze 
smokkeltocht. Dit jaar in een nieuwe opzet!  
Niet meer in een stukje bos, maar in ons eigen dorp! 
Nieuwsgierig hoe we dat gaan doen???  
Kom dan allemaal op 19 oktober om 19.30 uur bij het dorpshuis. 
Dan vertellen we jullie meer! 
Het belooft spannend te gaan worden! 
Iedereen van 12 jaar en ouder mag mee doen, dus neem familie, vrienden 
of kennissen mee, voor iedereen is het gratis! 
Opgave bij: 

Wendy Cremers: 531825 
Mariska Oving: 381509 
 

Het bestuur 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Op 11 september j.l. was de heer Lambert Reinds van de Brandweer uit 
Schoonoord bij ons te gast. Sinds 2007 is de nieuwe kazerne in gebruik 
genomen. Er zijn 18 vrijwilligers en 4 komen er uit Odoornerveen. 
Het gaat deze avond over brandpreventie. Vuur is sneller dan we denken: 
er zijn maar 2- 3 minuten om de woning te verlaten. Door rookontwikkeling 
is  er bijna geen zicht! Brand ontstaat meestal door onoplettendheid, 
onwetendheid of onzorgvuldigheid. 
Veel branden ontstaan in de keuken: bij het koken, elektrische apparatuur, 
vette afzuigkapfilter of door onvoorzichtigheid in omgang met open vuur. 
Bijvoorbeeld vlam in de pan: niet mee gaan lopen en geen water gooien 
(steekvlam!), maar gebruik een deksel of een blusdeken. 
Lambert vertelt over wat brand is en wat de gevaren zijn bij brand, zoals 
rook en koolmonoxide en over dingen die we zelf kunnen doen als 
voorzorg, zoals rookmelders, eventueel gecombineerd met koolmonoxide 
melders installeren, schuimblusser(s) aanschaffen en een blusdeken 
voorhanden hebben voor bijvoorbeeld in de keuken en eventueel een 
brandladder voor de hoger gelegen verdieping. Maak een vluchtplan, 
noteer of programmeer 112 in je telefoon en leg een kaartje bij de telefoon 
met je adres, want als je in paniek bent weet je dat misschien niet meer… 
Brandveiligheid-check: 
Is het huisnummer ook in het donker zichtbaar? Kun je als het nodig is de 
woning snel verlaten? Zijn de hal en gang vrij van obstakels? Zijn de 
hoofdafsluitingen gas, water en elektriciteit goed bereikbaar? Is de woning 
beveiligd met een aardlekschakelaar? Laat je de CV-ketel regelmatig 
controleren? Bewaar je brandbaar materiaal op een veilige plaats? Maak 
je de filters en de afvoer van de wasdroger regelmatig schoon? Is de 
gasslang van het fornuis in goede conditie? Is er voldoende afstand 
tussen het kooktoestel en andere dingen? 
Doe het gasfornuis uit als je weggaat. Bewaar gasflessen koel en goed 
geventileerd. Zet de TV 's nachts helemaal uit, dus niet op stand-by. Als je 
een elektrisch deken hebt: volg de gebruiksaanwijzing goed en laat na 
enkele jaren de deken controleren. Plaats rookmelders in de buurt van 
slaapkamers. Maak een vluchtplan. Bewaar lucifers en aanstekers buiten 
het bereik van kinderen. Met de leeftijd neemt onze kwetsbaarheid toe. 
 
Al met al een leerzame avond om over na te denken. Lambert: “Als je 
overal bewust mee omgaat, wordt alles een stuk veiliger en loop je minder 
risico.” 

Mieke G. notulist. 
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FIETSPUZZELTOCHT – c.v. MIK. 
Zondag 9 september was het dan zover, de fietspuzzeltocht. Om 13.00 
kon ieder gezin zich aanmelden bij het dorpshuis om mee te doen. De 
route die er gereden moest worden, was ongeveer 20 kilometer en dat 
was voor iedereen wel goed te doen. Het was die dag mooi weer zodat in 
totaal 38 volwassen en kinderen de route zijn gaan fietsen. Dit was een 
mooie opkomst. Op de route waren 20 vragen opgehangen, 10 gewone 
quizvragen en 10 foto-vragen. Voor de foto-vragen waren er door heel 
Odoornerveen foto’s geknipt en elke groep moest uitzoeken bij welke 
straat en huisnummer deze waren gemaakt. Dit maakte dat bij sommige 
groepen de strijd zo hoog opliep dat er gewoon even een “paar” kilometer 
extra werd gefietst om in Odoornerveen het juiste adres te zoeken. Op de 
pauzeplaats werd de strijd gestreden met het spel spijkerbroek hangen. 
De tijd die je haalde werd bij het puntentotaal opgeteld. Nadat iedereen 
weer terug was bij het dorpshuis werd de uitslag bekend gemaakt en dit 
jaar ging de prijs naar de familie’s Vrielink / Begeman.  
Ook werd er dit jaar weer een zomergroet gehouden. Dit jaar viel de prijs 
te winnen met wie de zwaarste pompoen kon kweken. Er deden in totaal 9 
families mee. De lichtste was 120 gram en de zwaarste was 34,9 kg, dit 
jaar de ging de prijs wederom naar de familie J. Reinink, gefeliciteerd. De 
wisselbeker komt hen voor een jaar weer tegemoet.  
 



VROUWEN VAN NU 
 
Op 12 september hadden wij onze jaarlijkse fietsmiddag. 
We vertrokken om 13.00 uur bij ons dorpshuis “De Miet”. 
Via een mooie route door dorpen en bos, kwamen we aan bij hotel ”De 
Koekoekshof” in Elp. Wat een timing van de reiscommissie, want net toen 
kregen we een echte regenbui. Maar dat kon ons niet deren want wij 
gingen aan de koffie/thee met gebak. Toen het droog was fietsten we 
verder door het Ellertsveld richting het oranjekanaal, en een stukje door 
het Slenerzand om uit te komen bij camping  “De Brabander”. En wat denk 
je, daar aangekomen was het ondertussen zulk mooi weer geworden dat 
we daar buiten op het terras hebben genoten van een drankje en de 
laatste zonnestralen van die dag. 
Daarna gingen we door Kibbelveen weer naar Odoornerveeen, zodat 
iedereen weer rond 17.30 weer thuis was. 
Albertje, Ciska en Hinny bedankt voor deze mooie en gezellige middag. 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de laatste Snikke besloten wij met de mededeling dat wij als SVO-
bestuur op korte termijn weer het periodiek overleggen zouden voeren 
met de deelnemersadviesraad (DAR). Dat overleg vond in de afgelopen 
maand plaats. Onder andere werd overleg gevoerd over de 
inrichtingsplannen van het dorpshuis, de aanschaf van een ander biljart en 
de investeringsplannen met betrekking tot de verwarming. Ook werd de 
onlangs aangeschafte geluidsinstallatie getest door een aantal 
aanwezigen.  
Met blijdschap geven wij kennis van het feit dat alle activiteiten in het 
kader van Kern & Kader nu zijn afgerond. Bij de notaris is het 
overdrachtsdocument onlangs getekend, hetgeen inhoudt dat SVO, 
namens het dorp, nu het volledige verenigingsgebouw in eigendom heeft. 
Dat biedt voor de toekomst grote uitdagingen, maar brengt ook een forse 
verantwoordelijkheid met zich mee. Wij realiseren ons dat terdege.  
In de afgelopen maand heeft het SVO-bestuur door omstandigheden geen 
bestuursvergadering gehouden. Om die reden is er, behalve hetgeen 
hiervoor werd benoemd, niet zoveel nieuws te melden. We kunnen in 
ieder geval melden dat het in de bedoeling ligt om formeel, met de 
inwoners, feestelijk stil te staan bij de officiële overdracht in het kader van 
Kern & Kader. We zullen u daar nader over informeren.  
Ook de vrijwilligers, zoals we in de vorige Snikke al meldden, zullen wij op 
korte termijn een avondje uit aanbieden. In de eerstvolgende 
bestuursvergadering zetten we daartoe de puntjes op de 
spreekwoordelijke i.  

Namens SVO, 
Robert Nijboer 



SVO-SPORT 
 
Geen Beachvolley in 2012 ..:-( 
 
Helaas ging dit jaar de beachvolley niet door en dat nog wel ondanks het 
mooie weer! Dit jaar hadden we de twijfelachtige primeur van te weinig 
deelnemers. 
Elk jaar is er veel nabellen en vragen voor nodig om voldoende teams bij 
elkaar te krijgen, maar meestal lukt dat dan nog wel en heeft iedereen 
toch wel een gezellige middag! Je kunt je afvragen waarom mensen zich 
niet spontaan/uit zichzelf en op tijd (!) opgeven. Het is iets waar helaas 
meer, en niet alleen sportieve, activiteiten mee te kampen hebben. Lang 
niet altijd leuk voor de velen die druk zijn met de voorbereidingen. 
 
Wellicht tijd voor een herbezinning op de activiteiten in ons dorp ? 
 
Uw, toch lichtelijk teleurgestelde, sportcoördinator 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Plaatselijk Belang heeft bij het Rabobank projecten fonds een aanvaag 
gedaan om een AED apparaat te financieren en heeft dit toegewezen 
gekregen. In de aanvraag zat een AED apparaat en een buitenkast waarin 
de AED geplaatst kan worden. Plaatselijk Belang zal nu verder een plan 
uitwerken om te zien hoe wij dit AED apparaat het best tot zijn recht 
kunnen laten komen. Wij zullen u als bewoners van Odoornerveen hiervan 
op de hoogte houden. 

Het bestuur 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 10 pnt  Anne Ruiter   10 pnt 
     Anouk Boels   10 



 

Hallo inwoners van Odoornerveen, 
 
Nog twee maanden te gaan en dan is het weer zover: van 12 t/m 17 
november vindt voor de 11e keer de landelijke collecte van NSGK voor 
het gehandicapte kind plaats. Nu ben ik nog op zoek naar een aantal 
collectanten voor Odoornerveen. Heb je interesse of wil je verdere 
informatie neem dan contact met mij op. Uw hulp wordt door velen zeer op 
prijs gesteld. 
 
M.v.g Wendy Cremers 
0612640133 / 0591-531825 

 



DE VERKIEZINGEN 
 
Hebt u ook gestemd tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer?         
Waarschijnlijk heeft u wel even in de krant gekeken hoe het was 
afgelopen, zo niet  dan hebben we hier de uitslagen van het stembureau 
in ons dorpshuis. 
De opkomst was 71,58 % van de stemgerechtigden. 
In totaal hebben er 468 mensen hun stem uitgebracht. 
 
VVD 122   PvdA 73  PVV         13  
CDA   36   SP 38  D66          21 
50 plus   5   SOPN   4  Chr. Unie      3 
Groen links 8  Partij vd dieren 8 



HEIDEBLOEM 
 
Persbericht van de Musicalgroep Heidebloem uit Odoorn. 
 
Voorbereidingen voor de musical "De Opgejaagden" in volle gang. 
 
De Musicalgroep Heidebloem uit Odoorn is druk met de voorbereidingen 
voor de in mei 2013 te spelen Musical "De Opgejaagden". Gebaseerd op 
het gelijknamige en waargebeurde verhaal van de joodse onderduiker Ab 
Van Dien. 
Herinneringen die zich afspelen in en om het onderduikershol in het 
Valtherbos, tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Van Dien schreef zijn boek uit eerbied en dankbaarheid voor Albertus 
Zefat en zijn mensen, die tijdens de oorlog hebben gezorgd voor de 
overleving en vrijheid van vele joodse onderduikers. 
Op de oefenavonden wordt er flink gerepeteerd op tekst, zang en dans. 
Ook zijn er al meerdere filmdagen gedraaid. Er werden opnames gemaakt 
van scènes welke straks op het grote filmdoek vertoond zullen gaan 
worden. Deze filmbeelden maken deel uit van het verhaal van de 
onderduikers en hun helper Albertus Zefat. Het decor gaat iets heel 
bijzonders worden met bewegende onderdelen. De plannen hiervoor zijn 
klaar en men is al druk bezig om dit straks te kunnen realiseren in de tot 
theater omgebouwde Korenmalerij aan de Valtherweg te Odoorn. De 
fabriekshal zal straks plaats bieden aan 350 zitplaatsen en de sfeer van 
de jaren 40-45 uitstralen. 
 
Ook is er al een mooie cast-foto gemaakt. Deze is natuurlijk geheel in de 
tijd van de oorlogsjaren. In het weekend van 9,10 en 11 november 2012 
zal door de musicalgroep een zangshow ten tonele worden gebracht met 
liedjes uit de jaren 40-45. Tevens zullen dan een aantal nummers uit de 
musical gezongen gaan worden. Dit zal plaats gaan vinden in de Boshof 
te Odoorn. De kaartverkoop van dit alles start in de maand oktober. Zie 
voor meer informatie hierover op hun site: www.deopgejaagden.nl 
 


