
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  30 oktober 2013    
 
Doordat twee leden van de reguliere typeredactie verleden week 
verhinderd waren om de dorpskrant uit te werken, valt een week later dan 
gepland de oktobereditie van "de Snikke" in de bus. 
We hopen dat u niet te vaak vergeefs naar uw brievenbus heeft gelopen 
om te zien of er nog geen dorpskrant was bezorgd. Soms lopen zaken 
anders dan gepland. 
Intussen heeft de herfst zijn intrede gemaakt. Waren we in de afgelopen 
weken verwend met het weer, nu is het geen pretje om buiten bezig te 
moeten zijn. Vrijdag viel er het grootste deel van de dag regen en intussen 
is het een stuk kouder geworden.  
De aardappelrooiende boeren hebben dus even ander werk moeten 
zoeken, maar daar hebben ze waarschijnlijk geen moeite mee. Zo 
langzamerhand wordt het landschap weer gestoffeerd met grote en lange 
hopen fabrieksaardappelen die voor een deel nog wel enkele maanden 
zullen moeten liggen voor ze tot meel worden vermalen. 
De verkoop van de BINGOkaarten was ook dit jaar weer een succes. 
Houd de komende maanden de kaarten bij de hand want in elke Snikke 
zal een aantal getallen worden vermeld die u op uw kaarten door kunt 
strepen. Er zijn weer een aantal prijzen te winnen. 
Over plm. twee weken organiseert c.v. MIK weer een "smokkeltocht", wat 
altijd een leuke en spannende avond oplevert. Meer hierover vindt u 
elders in deze dorpskrant. Veel leesplezier! 
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AGENDA 
 
  9 okt – Klaverjassen 
14 okt – Vrouwen van Nu 
19 okt – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
23 okt – Klaverjassen 
25 okt – Smokkeltocht (c.v. MIK) 
30 okt – Laatste dag copy De Snikke inleveren 
  6 nov – Klaverjassen 
  7 nov – Vrouwen van Nu 
12 nov – Vrouwen van Nu 
16 nov – Oud papier (IJsvereniging) 
20 nov – Klaverjassen 

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

 



KLEURPLAAT 
 
Tussenstand 1 t/m 6 jaar  Tussenstand 7 t/m 12 jaar 
Helaas zijn er afgelopen maand geen kleurplaten ingeleverd. Kom op 
kinderen van Odoornerveen!!  



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

Smokkeltocht c.v. MIK 
 
 

Vrijdag 25 oktober houden wij weer een smokkeltocht! 
We gaan gewoon weer naar een bosperceel. 

Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? 
Kom dan allemaal op: 

 

Vrijdag 25 oktober 
om 19.30 uur bij ons dorpshuis “De Miet” 

 
Iedereen van 12 jaar en ouder mag mee doen. 

Neem rustig familie, vrienden of kennissen mee. 
 

Na afloop is er voor een ieder weer een heerlijke kop snert! 
 
 
 

 
Opgave bij: 

 
Jeroen Evenhuis: 381636 

Adri van Bergen: 06-47542851 
 
 
 

 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen weken hebben diverse verkopers vanuit verschillende 
verenigingen huis-aan-huis BINGO-kaarten verkocht. Namens de Snikke 
onze dank daarvoor! Ook aan u, kopers, dank: Dankzij uw bijdrage blijven 
wij in staat u geheel kosteloos te voorzien van het plaatselijke nieuws, 
gedurende tien keer per jaar. Ook dit jaar werden in het dorp weer zo’n 
1200 BINGO-kaarten aangeschaft.  
Hebt u geen verkoper aan de deur gehad? Misschien was u niet thuis! Wilt 
u alsnog BINGO-kaarten kopen? Neem dan even contact op met onze 
penningmeester, Bert Eggens (Noordzijde 7-G, 0591-512355). Hij kan u 
voorzien van de benodigde BINGO-kaarten, à € 0,50 per stuk. We blijven 
op deze manier BINGO-kaarten aanbieden tot 30-10-2013. Wij wensen u 
veel succes! Hieronder de trekking van de eerste 15 getallen: 
 

– 42 – 53 – 21 – 64 – 6 – 3- 28 – 74 – 
 – 22 – 25 – 27 – 33 – 17 – 35 – 23 – 

 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
ZOMERGROET 2013  
 
Zaterdag 8 september werd door Wendy, Anita en Mariska de zomergroet 
van cv MIK gekeurd. Er waren 8 adressen die zich hadden opgegeven en 
zij hebben zonnebloempitten ontvangen. Het doel: de langste/hoogste 
zonnebloem te kweken. 
 
Uitslag: 

1. Coos Reinink  4,36 mtr 
2. Albertje Nienhuis 3,18 mtr 
3. Hilly Cremers  2,95 mtr 
4. Aaltje Cremers 2,90 mtr 
5. Anje Warners  2,66 mtr 
6. Wendy Röttink 2,02 mtr 

 
De zonnebloemen van Truus van 
Eeden en Jeroen Evenhuis zijn niet 
gemeten, want die hadden de 
slakken en de grasmaaier niet 
overleefd. 
Coos Reinink heeft voor het 3e jaar 
opvolgend de zomergroet gewonnen 
en mag de wisselbeker houden! Er 
wordt een nieuwe beker aangeschaft 
en daar kan volgend jaar weer om 
gestreden worden met een nieuwe 
zomergroet! 

Een zonnige groet, 
Het bestuur van c.v. MIK 

 
Foto: 
Meten van de zonnebloem bij familie 
Nienhuis 
 

 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
FIETSPUZZELTOCHT 
Zondag 8 september jl. heeft MIK weer zijn jaarlijkse 
fietspuzzeltocht georganiseerd. Het was nog de 
vraag of wij het door zouden laten gaan i.v.m. de 
weersverwachting. Maar de verwachtingen vanaf 13.00 uur zagen er héél 
goed uit, dus gewoon door laten gaan! 
Om 13.30 uur moest er verzameld worden bij De Miet en om 14.00 uur 
konden wij van start gaan. De opkomst was 29 deelnemers (17 volwas-
senen en 12 kinderen) en daar zijn wij heel erg tevreden mee!  
De route ging over de Zuidzijde, Borgerzijtak, Brammershoopstraat 
richting Eeserveen en daarna het bos in. Onderweg hingen foto’s van 
objecten die je onderweg tegenkomt, daar waren letters te vinden die 
verzameld moesten worden en waar je een zin van moest maken. 
Op de pauzeplaats (picknickplaats voor het schapenpark nabij 
Poolshoogte) was er gelegenheid om wat te drinken en te snoepen, maar 
er moest ook een opdracht worden uitgevoerd. De pauzeopdracht was 
voorwerpen raden d.m.v. grabbelen. 
Toen iedereen terug was bij het dorpshuis konden de punten worden 
opgeteld en de uitslag was als volgt: 

1. Jan Willem, Kitty, Jeffrey, Lars en Pascal Eggens > slagroomtaart 
2. Alexander, Trea, Esmee, Stijn, Jeroen, Milan en Norah Evenhuis > 

pot snoep 
3. Roelof, Annette, Sara, Leonie en Ruben Oosting 
4. Harm en Hilly Cremers 
5. Bert, Karin, Marlijn en Nienke Eggens 
6. Erik en Tineke Vrielink, Bert Begeman, Adri van Bergen, Raymond 

en Wendy Röttink 
 
Na afloop van de prijsuitreiking was het nog lang gezellig in het dorpshuis. 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige fietspuzzeltocht en 
hopen iedereen weer te zien bij onze volgende activiteit > Smokkeltocht 
25 oktober a.s. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van c.v. MIK 

 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
ZESKAMP 
Het is alweer even geleden maar 9 juni vond de zeskamp plaats. ‘s 
Morgens was het voor de kinderen, er deden 13 kinderen mee, die allen 
als individu gingen strijden voor de 1e prijs. De spelletjes die uitgevoerd 
moesten worden bestonden uit waterballon gooien, kruiwagen lopen, 
bierkrat vullen, dienblad waterlopen, fietsparcours rijden, stormbaan 
trotseren en de modderbaan die op het beachvolleybalveld  was gemaakt. 
Dit leverde een leuke strijd op. Zoals overal kan er maar 1 de winnaar zijn, 
dat werd Jeffrey Eggens. ’s Middags was het de strijd aan de straten. 
Helaas was er  niet van iedere straat een team, er deden 4 straten mee. 
Gelukkig was de pret en de nodige strijd er niet minder om.  Sommige 
ochtend spellen werden vervangen door eieren gooien, bierkrat stapelen 
en fiets monteren voordat het parcours gefietst kon worden en in de 
modderbaan werden de waterkranen los gezet en stro verspreid, dit werd 
een mooie chaos waardoor iedere deelnemer moest kruipen.  
De uitslag van deze zware strijd: 1e Zuidzijde 1, 2e Noordzijde 2, 3e 
Noordzijde 1 en 4e BTAZ (Borgerzijtak, Torenwijk, Achterweg en Zijtak). 
Wij vonden het een zeer geslaagde activiteit die voor herhaling vatbaar is 
en hopelijk dan zes teams, wat de strijd nog spannender maakt! 
 

Bestuur c.v. MIK 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Wildernisjaren door Linda Nijlunsingh op 
10 september 2013 
 
Linda stelt zich voor. Zij is docent en heeft 20 jaar geleden in Alaska 
gewoond. Zij hield voordat ze het boek schreef al lezingen bij de Vrouwen 
van Nu. Haar buurvrouw Lydia Tuijnman zei haar om het verhaal eens op 
te gaan schrijven. Zijzelf vond dat niets, want het zat toch allemaal in haar 
hoofd, maar Lydia wist haar te overtuigen dat er vast veel mensen 
geïnteresseerd zouden zijn in haar verhaal. Lydia was haar motor om door 
te gaan als ze stokte met schrijven. Ze zorgde dat ze haar maaltijden op 
tijd kreeg, zodat ze door kon gaan. Uiteindelijk is het boek er gekomen en 
waren er tot haar verbazing wel 5 uitgevers die het wilden drukken. Zij 
vertelt ons dat haar wereld wel veranderde, want ineens moesten er 
interviews worden gegeven. Zo ook voor de bijlage van de Telegraaf het 
blad Vrouw. Er zouden een interviewer en fotograaf komen. Linda dacht, 
nu dat is in een uurtje gepiept, maar daar vergiste zij zich in. Er kwam een 
hele ploeg mensen binnen, een kapster, visagist een kleedster, fotografen 
en technici. Zij werd onder handen genomen en daar Linda zelf niet 
gewend was zich uit te sloven voor haar uiterlijk was het een openbaring. 
Dat uurtje wat ze er voor uitgetrokken had, werden uren. De foto die 
uiteindelijk werd gemaakt in een nepbontjas van de Telegraaf is door de 
uitgever gebruikt voor de omslag van haar boek. De foto die daar al voor 
uitgekozen was werd terzijde gelegd. Hierop was Linda met haar hond in 
jongere jaren, toen ze nog in Alaska woonde,  afgebeeld.  Zij vertelt dan 
met ondersteuning van haar eigen foto’s over haar leven aan de Yukon 
river in Alaska. 
In eerste instantie heeft ze hele wereld rondgezworven en kwam 
uiteindelijk in Alaska terecht waar ze zich erg fijn voelde. Zij werkte op een 
hotelboot in Valdez. Hier werden kamers verhuurd aan mensen die 
hielpen de olie op te ruimen van de olieramp die de kust van Alaska had 
besmeurd. Bij het invallen van de winter stagneerden de werkzaamheden. 
Haar baas nam afscheid van haar en stelde voor om een week door 
Alaska te reizen, waarvoor hij haar een auto ter beschikking stelde. Zo 
kwam zij in aanraking met Dave en Kathy die voorbij Nenana woonden 
met hun sledehonden. Na een weekje ging ze terug naar Nederland. Hier 
kon ze niet meer aarden en verlangde terug naar Alaska. Ze schreef 
Kathy een brief met de vraag of ze naar hen toe kon komen om te werken 
tegen kost en inwoning. Hierop kwam een brief met als antwoord: YES. Zo 
kwam ze de 2e keer naar Alaska en kreeg daar les in hondenslede rijden 



en kreeg daar haar eigen hond Gwenn. Daar ontmoette ze Jim en zijn 
verhalen over zijn leven wekten haar nieuwsgierigheid en op een avond 
vroeg hij of ze eens bij hem kwam logeren en zag daar hoe het leven van 
een pelsjager was. Dat was wel even anders dan ze zich had voorgesteld. 
Naast de bank lagen pelsen van marters en in de schuur pelsen van 
wolven. Na deze weken moest ze weer terug naar Nederland omdat de 
verblijfsvergunning afliep. Ze ging weer terug naar Alaska en daar vroeg 
Jim of ze wilde trouwen om zo in Canada te kunnen blijven. Ze trouwden 
en gingen naar het kamp terug. Het was een rauw leven. Je woonde er 
alleen. Stel je eens voor dat je in Friesland, Groningen en Drenthe als 
enig stel woont. Alleen een Indianendorpje op 100 km afstand. In de 
zomer had ze altijd een geweer bij zich voor de beren. Ook de muggen 
waren een ware plaag. De bril van de buitenwc was van schuimplastic 
anders vroor je in de winter vast. In de zomer zat je er ook niet lang op, 
want zodra je je lijf ontblootte zwermden er honderden muggen om je. 
Linda verbouwde groenten en omdat het in de zomer 24 uur per dag licht 
was groeide alles als kool. De zomer duurde echter maar 2 maanden en 
in die tijd moest de voorraad voor de winter ingemaakt en gedroogd 
worden. Jim had een viswiel gemaakt, dit is een soort schoep waarmee in 
de stroom van de rivier de zalmen werden opgeschept, waarna Linda ze 
vilde en te drogen hing. Ook hadden ze een rookhut waar de vis werd 
gerookt. Ze verkochten soms groenten aan de indianenstammen en de 
wolvenhuiden werden voor $ 600 en de marters voor $ 40 per huid 
verkocht. Op een gegeven moment kwam er een man langs die ook bij 
hen wilde wonen vanwege het riviertje dat hun van water voorzag. Hij 
bleef daar en was soms voor Linda een gesprekspartner wanneer ze weer 
eens een conflict had met Jim. Tom woont er nog steeds. In de winter ging 
Linda er graag met de hondensleden op uit. Het was minder gevaarlijk 
dan met een sneeuwscooter, want de honden roken het als er een wak 
was en mocht je door het ijs gaan, dan trokken zij je er weer uit.  
In de pauze konden we de huiden bewonderen die ze mee had gebracht 
en gebruiksvoorwerpen die ze zelf maakte en weer aan de indianen 
verkocht. Er werden foto’s gemaakt en de wolvenhuid met kop en al werd 
opgehouden zodat je kon zien hoe groot die dieren zijn. Na de pauze 
vertelde Linda dat zij er 5 jaar had gewoond, maar dat Jim toch niet de 
ideale partner was die ze had gedacht. Hij liet haar veel alleen en dan 
moest ze zich maar redden. Af en toe kwam er in de zomer een floater 
langs die een praatje maakte. Zo ook een Duitse jongen die ieder jaar een 
stukje van de Yukon bevoer.  Op een gegeven moment in de winter ging 
Jim er weer op uit en bleef lang weg om vallen te zetten en terug te keren 
met marters. Zij kregen ruzie over de marihuana die hij verbouwde. Linda 
wilde dat hij daarmee ophield en hij zei dat er geld binnen moest komen 



waarop Linda zei een baantje te gaan zoeken, zodat hij op kon houden 
met de marihuana. Zo ging zij naar Yukonville voor een baantje en ging 
lesgeven in de plaatselijke school. Soms kwam Jim langs en na een tijdje 
ging ze weer terug naar het kamp. Na een paar dagen zich niet goed te 
hebben gevoeld bleek het dat ze zwanger was. Jim was  echter niet blij 
met het nieuws en verweet haar dat het misschien wel van een ander zou 
kunnen zijn. Zij vond dit een walgelijke gedachte van hem en besefte toen 
dat zijn liefde voor haar niet bestond. Toen ook nog bleek dat hij nog 
steeds marihuana verbouwde brak er iets bij Linda en nam zij het besluit 
weg te gaan. Ze ging terug naar Nenana naar Kathy en Dave. Op een 
geven moment kwam Jim naar haar toe en uiteindelijk ging ze weer mee 
terug naar het kamp . Een maand voor ze uitgerekend was vloog ze naar 
Fairbanks en daar heeft ze haar zoon Michael gekregen. Ze bleven 
daarna een tijdje in Yukonville, maar Jim ging al snel terug naar het kamp 
en liet Linda alleen achter. Zij had het toen gehad en vroeg de scheiding 
aan. Zij vertrok weer naar Nederland met Michael en Jim trok zich er niets 
van aan. Hij heeft zijn zoon nog een paar keer gezien en toen deze aan 
het puberen was heeft Linda hem 6 weken naar zijn vader gestuurd. Ze 
hebben echter nooit een band opgebouwd. Zij beëindigde haar verhaal 
met een mooie foto van een zonsondergang bij het kamp. 
De avond was zeer geslaagd en iedereen was diep onder de indruk van 
haar verhaal. Marthy bedankte haar voor de lezing en besloot de avond 
met de haar bekende woorden; Vanavond lekker slapen en morgen 
gezond weer op. 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Donderdag 3 oktober vertrokken we met 9 dames naar Bareveld. Vanuit 
Restaurant "Huize Bareveld" werd de Agrarische dag 2013 met als titel 
"Duurzaam in de Veenkoloniën” georganiseerd. Om 9.00 uur werden we 
ontvangen met een kop koffie en een krentenbroodje en om 9.30 uur was 
het welkomstwoord door Esther de Lange van het CDA van het Europees 
Parlement. Om 9.40 uur vertrokken alle vrouwen verdeeld over 4 
touringcars naar de verschillende bedrijven in dit gebied. 
Wij gingen eerst naar de fam.Topper in Gieterveen. Zij hebben  een 
akkerbouw- en vleeskuikenbedrijf. De fam. Topper is in 2005 verhuisd van 
Kropswolde waar ze eerst hun bedrijf hadden naar Gieterveen. Bij de 
boerderij hebben ze een vloeibare mestput, een poterschuur, een 
aardappelschuur en een vleeskuikenschuur. Zij verbouwen 
zetmeelaardappelen, pootaardappelen voor eigen gebruik, suikerbieten,  
zomergerst en tarwe en vleeskuikens. Zij hebben een 
biomassaverbrandingsketel die wordt gestookt op houtsnippers. De 
warmte die hiervan vrijkomt wordt gebruikt voor het drogen van hun eigen 
graan en voor de kuikenstal. Een gedeelte van hun graan wordt weer 
gebruikt als voer voor de kuikens. Drie dagen voordat de kleine kuikentjes 
komen wordt de stal ontsmet. In de stal komen per keer 30.500 kuikens, 
ze zijn hier 6 weken en dan gaan ze naar de slachterij. Men werkt op dit 
bedrijf met één vaste medewerker, af en toe ZZP'ers en stagelopers. De 
bieten zaaien en rooien wordt door een loonwerker gedaan. De rest doen 
ze allemaal zelf. Hun schuur met asbestplaten wordt vervangen door 
zonnepanelen. 
Van hier gingen we naar Gasselterboerveen naar de fam. van Loon. De 
fam. van Loon is vanuit Brabant hier naartoe verhuisd (net als de fam. van 
Bergen uit Odoornerveen, het zijn kennissen van elkaar) en hadden eerst 
varkens en akkerbouw. In 2008 hebben ze de varkens weggedaan en 
hebben ze de stallen omgebouwd voor groepsaccommodatie tot 60 
personen. En ze verbouwen vanaf 2008 blauwe bessen. Ze hebben 
54000 struiken met paden ertussen op smalspoor. Er wordt ongeveer 8 
weken geplukt en men gaat er drie keer door. Ze worden met de hand 
geplukt en ongeveer 8 kg per uur. De mensen die ze plukken zijn Poolse 
studenten tussen de 18 en 23 jaar. Ze verblijven in deze tijd in de 
groepsaccommodatie van de fam. van Loon. Op piekdagen zijn er 170 
plukkers. De blauwe bessen komen in bakjes in een blauwe lage krat. De 
kratten worden voorzien van een barcode, zo kan men zien welke persoon 
de blauwe bessen geplukt heeft. De blauwe bessen worden vervoerd naar 
Scandinavië binnen 3 dagen. De bessenstruiken worden bestoven door 



bijen en hommels. Blauwe bessen zijn goed voor suiker-, nier- en 
kankerpatiënten. Ook hebben ze bij de boerderij nog een boerderijwinkel. 
Hier zijn blauwe bessen en alles wat er van gemaakt kan worden, maar 
ook varkensvlees, droge worst en leuke cadeaus verkrijgbaar 
(www.blaauwebessenboerderij.nl). 
Vandaar gingen we terug naar Huize Bareveld voor de lunch. Na de lunch 
werd de reis weer per bus vervolgd. Eerst gingen we een rondrit door het 
Aa en Hunze gebied maken, o.a. door Gieterveen, Bonnen, Veenhof, door 
het nieuwe natuurgebied de Meander bij de Hunze, Gasselterboerveen, 
waar ook Agnes v.d. Ven (Van Boer zoekt vrouw of vrouw zoekt boer) 
samen met haar ouders een veebedrijf heeft. Agnes woont zelf nog in een 
woning in Gasselternijveen samen met nu haar man. Ze is deze zomer 
getrouwd. 
Toen gingen we naar Gasselterboerveenschemond , waar we naar het 
laatste bedrijf dat we bezocht hebben van de fam. Eissen. Zij hebben een 
veebedrijf en biovergisters. Mw. Eissen gaf ons een rondleiding over hun 
veebedrijf. Hoe het kalf nadat deze geboren was in verschillende hokken 
qua leeftijd verplaatst werden. Eerst komen de kalveren in strohokken en 
als ze ouder zijn op roosters. Eerst worden ze gevoed met biest, dit is het 
eerste melk van een kalfkoe, en als ze ouder zijn krijgen ze brok. Hun 180 
melkkoeien worden gemolken door 3 melkrobots. Dhr. Eissen gaf ons een 
rondleiding langs hun 4 biovergisters. De grondstoffen voor de 
biovergisters zijn dierlijke mest met bv. mais en plantaardige oliën. Ze 
vergisten onder een temperatuur van 39 - 44 graden. De vergisting van de 
lichtere delen duurt 30 dagen en van bv de maisstengel, dus de 
zwaardere, 120 dagen. Bij het vergisten wekken ze groene stroom op 
waarmee ze 3 tot 4000 gezinnen van stroom kunnen voorzien. De dunne 
substantie die overblijft wordt gebruikt in de ligboxenstal voor de koeien en 
de dikke substantie, de houterige delen wordt als bedekking gebruikt voor 
grasvoerbulten.  
Daarna gingen we terug naar Huize Bareveld voor de afsluiting van deze 
dag. Het was weer een leuke en interessante dag met nog mooi zonnig 
weer. 

Hilly Cremers 



ODOORNERVEEN.INFO 
 
Met gepaste trots willen we graag de vernieuwde officiële site van 
Odoornerveen presenteren. De vorige site vonden we sterk verouderd en 
het werd daarom tijd voor een complete metamorfose. Bij het openen van 
de site zal dan ook als eerste opvallen de indeling en de kleuren. Ook de 
diverse rubrieken zijn herverdeeld en overzichtelijker gemaakt. 
De rubriek "Odoornerveen nu" geeft de huidige situatie van ons dorp 
weer. En dan voornamelijk gevuld met informatie van de verenigingen, 
dorpskrant "De Snikke" en andere nuttige wetens(w)aardigheden. Ook zijn 
we begonnen met een overzicht van plaatselijke bedrijven aan te maken. 
Deze rubriek is nog lang niet vol, dus bedrijven: meld je aan !! De rubriek 
"Geschiedenis" spreekt voor zich. Naast het ontstaan van Odoornerveen 
zelf wordt ook de historie van het kanaal, de bruggen, onderwijs en 
verenigingen beschreven. Vele foto's van het verleden zijn te zien in de 
rubriek "Foto's toen en nu" die ook wordt aangevuld met foto's van dit 
moment. 
Voorlopig gaan we door met vernieuwen en verbeteren van de site. Indien 
er aanvullingen of opmerkingen zijn dan vernemen we dit graag via mail 
naar uutveen@hetnet.nl. De site van Odoornerveen staat onder 
www.odoornerveen.info. 

Veel lees- en kijkplezier, 
Bettie Kuipers 
Martin Eggens 



VIJFENZEVENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 15 October 1938 – Boerinnenbond 
In 't café van de wed. J. Naber alhier had donderdagavond een 
vergadering plaats der afdeeling van den Boerinnenbond, welke 
niettegenstaande het barre weer nog vrij goed was bezocht. Besloten 
werd te trachten een kookcursus in het leven te roepen. Vervolgens had 
een bestuursvergadering plaats, noodig wegens het bedanken van mevr. 
G. Cremers-Ties. In haar plaats werd gekozen mevr. J. Oosting-Klasen. 
Na nog een poosje gezellig samenzijn, afgewisseld door een enkele 
voordracht en 't zingen van het bondslied, volgde sluiting. 
 
Odoornerveen – 21 October – Het dorschen stopgezet 
Woensdagavond had in 't café van de wed. J. Naber alhier een 
vergadering plaats van de leden van de Coöp. Dorschvereeniging "Ons 
Belang". 
Aan de orde was een beslissing te nemen om in verband met de slechte 
graanprijzen met afdorschen der granen door te gaan ofwel na afloop der 
1-sten ronde, die spoedig zal zijn beëindigd, daarmee een tijdlang op te 
houden. Besloten werd om de machine voorlopig een maand te laten 
staan. Overigens kreeg het Bestuur vrij mandaat om weer met het werk te 
beginnen, wanneer hen zulks goeddunkt.  
 



DE ZONNEBLOEM 
 
Zaterdag 7 september 2013 bestond de Zonnebloem afdeling Odoorn en 
omstreken 35 jaar. Dit hebben we met 110 personen( gasten en 
vrijwilligers) in Ons dorpshuis te Valthe gevierd. Onze voorzitter heette om 
14.00 uur iedereen welkom en speciaal 2 bestuursleden van de Regio 
Emmen. En ze vertelde het ontstaan van de afdeling. Na de koffie met 
een punt vlaai was het woord aan Duo NulenNix met zang en schetsjes 
opende ze deze middag. In de pauze een 2e kop koffie of thee en dan met 
elkaar het Zonnebloemlied gezongen. De stemming zat er goed in even 
een kleine polonaise met de gasten  en vrijwilligers , dan is er tijd voor een 
hapje en een drankje. Om 17.00 uur bedankte de voorzitter het Duo voor 
hun optreden en overhandigde hun een bosje bloemen. Om 17.30 uur 
kwam de verrassing een optreden van de gebroeders Weggemans met 
hun trompetten. Ook hadden ze 2 waldhoorns bij zich waar ze ook op 
speelden. Na een daverde applaus en nog een optreden was er om 18.00 
uur een broodmaaltijd voor iedereen. De voorzitter bedankte iedereen en 
wenste een hun wel thuis. Om 19.15 uur vertrok de bus van Drenthe 
Tours richting Klijndijk, Odoorn om de gasten na hun op stapplaats te 
brengen. Als laatste gingen de gasten uit Exloo. Om 20.00 uur was ieder 
na een geslaagde middag weer thuis. 
 
Op woensdag 2 oktober hadden we een vrijwilligersmiddag in Exloo 
georganiseerd door de vrijwilligers daar. Om 14 .00 werden we bij de 
Smidse verwacht en daar met zijn allen thee/koffie gedronken. Om 15.00 
uur zijn we vertrokken naar de Fam H Geerts waar we de museum 
hebben bezocht. Allerlei dingen van vroeger en we kregen er uitleg bij van 
de Fam Geerts. Na een boeket bloemen te hebben aangeboden 
vertrokken we weer richting de Smidse. Inmiddels was het 17.00 uur en 
tijd voor een drankje. Ook hadden we 4 vrijwilligers in ons midden  die 10 
en eentje 20 jaar als vrijwilliger waren bij de Zonnebloem. Onze voorzitter 
overhandigden de  dames Willie Arends en Janny Bakker een zilveren 
insigne en een oorkonde van het Nationale Bureau uit Breda. Janny 
Herder kreeg een beeldje voor haar 20 jaar bij de Zonnebloem van de 
afdeling Odoorn. En de dames kregen nog een boeketje bloemen van de 
afdeling. `s Middags voor vertrek naar Exloo zijn de voorzitter en de 
secretaris naar de heer Alle van Veen geweest en deze ook een insigne, 
oorkonde  en een bloemetje  aan geboden voor zijn 10 jaar inzet voor de 
afdeling.( want Alle was deze middag verhinderd om in Exloo aanwezig te 
kunnen zijn). Dan is er tijd voor de diner waar iedereen van smulde.  Om 
19.00 uur ging ieder zijn weg terug naar huis. 



De collecte van de nierstichting heeft 180,93 euro opgebracht. Nogmaals 
iedereen bedankt en ook de collectanten wil ik nog graag hartelijk 
bedanken. 
                                                                                                    Minie Boels 



 
Hallo inwoners van Odoornerveen, 
 
Samen maken we het mogelijk voor het gehandicapte kind. 
Kinderen en jongeren met een handicap zullen altijd te maken hebben met 
hun beperking. Maar dat hoeft hen niet te beletten om een volwaardig 
leven te leiden. Voor dingen die moeilijk gaan, anders moeten, zijn 
oplossingen. Dat is waar NSGK zich voor inzet. NSGK steunt honderden 
projecten per jaar, voor tienduizenden kinderen en jongeren met alle 
soorten handicaps in Nederland. Helpt u mee? 
Als collectant kunt u een belangrijke bijdrage leveren! 
 
In de derde week van november vindt de landelijke collecte van NSGK 
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 Röttink- Cremers 
0612640133 / 0591-531825 



Informatie PC Groep Midden-Hondsrug  
De PC Groep Midden-Hondsrug stelt zich sinds 19 maart 1998 tot doel om 
mensen (meer) vertrouwd te maken met de computer en alles wat daar 
mee te maken heeft. De PC Groep wil dit doel bereiken door: 
- delen van interesses in het gebruik van de computer  
- delen van kennis met leden 
- geven van aankoopadviezen 
- organiseren van workshops (bij voldoende belangstelling) en het geven 
  van presentaties 
- uitleg (ook op verzoek) over bijv. software en allerlei 
  Gebruiksmogelijkheden 
- oplossen van problemen met de PC, software of randapparatuur 
  (zonodig bij leden thuis). 
Dit is een greep uit onze activiteiten. De PC Groep probeert goed te 
luisteren naar de ideeën en/ of vragen van haar leden en daar vervolgens 
een antwoord op te geven. Bijvoorbeeld door ergens een presentatie over 
te houden. 
De PC Groep Midden-Hondsrug heeft ook een nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief heet “Visionair” en verschijnt circa 6 keer per jaar. Visionair 
bevat veel informatie speciaal voor leden. Natuurlijk over tal van 
onderwerpen die te maken hebben met de computer, laptop, tablets, maar 
ook over programma's en rand apparatuur. 
Bijna iedereen beschikt over een computer. Maar welke software is er 
eigenlijk op de markt ? En welke software zou vooral voor ú handig zijn? 
Heeft u problemen met (het gebruik van) de computer en weet u niet waar 
u terecht kunt met uw problemen, vraag het ons. 
Elke 2de vrijdag van de maand en van sept. t/m april, elke 4de donderdag 
middag van de maand zijn we in de "smidswal te Exloo. Het adres van de 
"smidswal", is Hoofdstraat 58, te Exloo. Meer informatie of aanmelden: 
www.pchondsrug.nl of telefoonnummers: 0592-388563 en 0594-510399. 
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