
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  4 november 2015    
 
Odoornerveen 160 jaar! Het feest is gevierd! Op naar de 170! 
Bijna alle Odoornerveners waren er wel op de een of andere manier bij 
betrokken, was het niet bij de organisatie dan was het wel als 
toeschouwer of als consument. Beide manieren van betrokkenheid zijn 
even belangrijk. Als er geen toeschouwers waren zou er geen organisatie 
nodig zijn en andersom zien toeschouwers graag dat alles goed geregeld 
is. En dat was het! Een programma waar voor ieder wel iets bijzonders bij 
was. Mooi was ook dat onze nieuwe burgemeester, de heer Seton het 
feest op zaterdagmorgen opende. Het is altijd weer even wennen aan een 
nieuwe burgemeester; hoe zou hij het doen? We kunnen tevreden zijn; hij 
deed het goed! Daarna mochten de kinderen hun ballonnen tegelijkertijd 
oplaten. Ze gingen eerst recht omhoog en daarna richting Schoonoord; 
het was een mooi gezicht. Gelukkig bleef er nergens eentje ergens in een 
boom hangen, tenminste niet voor zover wij konden zien. Zouden er al 
kaartjes zijn teruggestuurd van ballonnen die zijn gevonden? Daar gaat 
het toch om, het is mooi te weten welke ballon het verst is gekomen, maar 
te horen waar die van jou terecht is gekomen is ook al heel mooi. We 
horen daar vast nog wel iets van. 
Intussen is er iemand bij u aan de deur geweest om BINGOkaarten te 
verkopen. Mocht u die hebben gemist en toch graag kaarten willen 
hebben (slechts 50 cent per stuk) neem dan contact op met Bert Eggens, 
tel. 0591-512355. In deze Snikke worden de eerste getallen die getrokken 
zijn al weer vermeld. 
Na dit mooie eind van september wensen we ieder een mooie 
oktobermaand toe!   
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AGENDA 
   
9 okt   – Smokkeltocht (c.v. MIK) 
10 okt – Weegmoment zomergroet (c.v. MIK) 
13 okt – Vrouwen van Nu 
14 okt – Klaverjassen 
17 okt – Oud Papier (Plaatselijk Belang) 
28 okt – Klaverjassen 
4 nov   – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
4 nov   – Vrouwen van Nu (workshop) 
10 nov – Vrouwen van Nu 
11 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
11 nov – Klaverjassen 
21 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
22 nov – BINGO-middag (c.v. MIK) 
25 nov – Klaverjassen 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Hallo jongens en meisjes, 
In het midden van de Snikke vinden jullie een feestelijke kleurplaat die ik 
eigenlijk voor september had bedoeld i.v.m. het dorpsfeest. Jammer 
genoeg is het de redactie toen niet gelukt deze te plaatsen, maar bij 
dezen alsnog. Elke maand staat er een kleurplaat in de Snikke en hopelijk 
kleuren jullie allemaal weer mee. In ieder geval veel kleurplezier en als je 
klaar bent...... lever je je kleurplaat in op Noordzijde 23. 
 



90 JAAR GELEDEN 
 
27 oktober 1925 – Odoornerveen 
Handelsbelangen no. 1809 bevat de crediteurenlijst in het faillissement W. 
van Dok, handelaar in aardappelen te Odoornerveen, gem. Odoorn. Zij telt 
473 namen met een totaal passief van  f 64.275,48. De baten worden 
geraamd op f 5.225.56  
 
 

80 JAAR GELEDEN 
 
31 oktober 1935 – Landbouwvereeniging 
Woensdagavond had in ’t “Hotel de Hoek” de jaarvergadering plaats van 
de Landbouwvereeniging Schoonoord-Odoornerveen en Omstreken. De 
voorzitter heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom, in ’t bijzonder 
professor Elema, den spreker van dezen avond. De heer Elema gaf een 
toelichting op het kalkvraagstuk, waarna verschillende vragen afdoende 
werden beantwoord. De voorzitter was dan ook zeker de tolk van de vele 
aanwezigen toen hij den heer Elema dank bracht voor het gesprokene. 
 
 

95 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
7 October 1920 – Odoornerveen 
De tractor die hier nu sedert eenige weken bij het korendorschen in 
gebruik is, voldoet bij voortduring uitstekend. Hij brengt de dorschmachine 
in beweging en vervoert deze met al zijn toebehoren in eens van de eene 
boerderij naar de andere, waar gedorscht moet worden, en het is 
merkwaardig hoe hij ook over lossen bouwgrond niets laat staan. Voor het 
rijden over straatweggedeelten is door Ged. Staten aan het bestuur 
vergunning verleend onder zekere voorwaarden, zoodat zijn beide wielen 
met grijptanden dan omgeven worden met nog bredere hoepels, opdat hij 
de kunstweg niet beschadigen kan. Men heeft de grens van het 
arbeidsvermogen van den tractor hier nog niet gezien. 
 
  



DORPSFEEST 160 JAAR ODOORNERVEEN 
 
Het is al weer 3 weken geleden dat we ons dorpsfeest hebben gevierd, en 
wat was het gezellig! De weergoden waren ons gelukkig gunstig gezind. 
Zaterdagmorgen tijdens de officiële opening door onze burgemeester 
scheen het zonnetje lekker en de ballonnen van de kinderen gingen mooi 
de lucht in, zonder in de bomen te raken. Ze gingen mooi omhoog richting 
het westen, maar uiteindelijk zijn ze toch in Noord Duitsland terecht 
gekomen. Twee kaartjes zijn er teruggestuurd. De verste is gevonden in 
Jade, hemelsbreed 112 km. Deze was van Noor Radema. De andere is 
gevonden in Schwerinsdorf, hemelsbreed 79 km. Dit kaartje was van 
Jeffrey Eggens. Hiermee hebben jullie natuurlijk een prijsje verdiend, 
welke je binnenkort tegemoet kunt zien. Na de opening gingen we meteen 
verder met de zeskamp voor de kinderen. Voor alle moeders goed 
nieuws, want de kinderen zijn heel erg handig in het was ophangen. Ze 
hebben met veel plezier aan alle spelletjes meegedaan en daar hadden 
ze natuurlijk wel honger van gekregen. Aan het eind van de ochtend 
hebben ze lekker buiten patatjes en een frikandel of kroket gegeten. Dat 
ging er wel in. Na de middag ging het verder met de highlandgames. 
Geweldig dat Zuidzijde 1 ook een team bij elkaar gebracht had, hoewel, 
het was eigenlijk maar een half team, maar we hebben enorm om ze 
kunnen lachen. We wisten niet dat Cor Ruiter met z’n rollator zo sterk 
was, maar ook dit team kreeg de vrachtwagen over de streep getrokken. 
Uiteindelijk zijn Noordzijde 2 en de Borgerzijtak gelijk geëindigd, maar de 
Borgerzijtak had op meer onderdelen gewonnen. Hiermee werd de 
Borgerzijtak dus de winnaar van de wisselbeker. Van harte gefeliciteerd! ’s 
Avonds hebben de straten zich van hun beste kant laten zien op het 
podium. Wat een leuke stukjes hebben we gezien. Ook Zuidzijde 2 had op 
het laatste moment nog een optreden in elkaar gedraaid, super! Na de 
verloting zorgde DJ Kevin voor de muzikale gezelligheid en buiten waren 
broodjes hamburger te verkrijgen. Dat smaakte wel met een drankje erbij. 
Na een korte nacht begonnen we de zondagmorgen met een 
dorpsbrunch. Ook hier was de opkomst groot. Zo’n gezellig gezicht, een 
feesttent vol met dorpsgenoten. Buiten de tent was het door de regen van 
zaterdagavond wat blubberig geworden, maar met rijplaten was dit 
opgelost en kon men de schoenen redelijk schoon houden. ’s Middags 
was er schminken en tattoo’s zetten voor de kinderen. Tussentijds 
moesten we steeds even naar het kanaal, want de fly-board demo van 
Sander Heins wilde natuurlijk niemand missen. Dit was geweldig mooi om 
te zien. De spetters vlogen je soms om de oren. Hierna moest de 
brandweer nog in actie komen, want Pien had precies voor het dorpshuis 



een ongeluk gekregen en ze lag met de auto op de zijkant. Gelukkig kon 
de brandweer haar uit het wrak bevrijden en hebben ze de auto 
meegenomen. Alles was weer aan kant en toen kwamen Harm en Roelof. 
De tent zat lekker vol om van dit optreden te genieten. Ondertussen werd 
de barbecue opgestookt en kon iedereen in de pauze en na afloop vlees 
en salade halen. Wij hebben een enorm leuk weekend gehad en we 
hopen dat iedereen er zo over denkt. 

c.v. MIK en Plaatselijk Belang 
 
  



YOGA IN ODOORNERVEEN 
 
"Poten in de klei-yoga" - Yoga by Renate 
 
Denk jij ook dat Yoga niks voor jou is, omdat: 
• " ik niet lenig genoeg ben" 
• "yoga saai is..." 
• "yoga raar, zweverig gedoe is!" 
 
Of denk je dat Yoga : 
• alleen voor Vegetariërs is die op geitenwollen sokken in sandalen 
 rondlopen? 
• alleen maar een beetje rekken en strekken is, en jij wilt een uurtje 
 "echt" aan je lichaam werken? 
• alleen maar gekke oefeningen uitvoeren is? 
 
 

Lees dan even verder! 
 
 
Yoga is een manier van leven 
Yoga is niet meer en niets minder dat een manier van leven en denken. 
Tijdens de wekelijkse lessen leer je door ademhalingsoefeningen en 
lichamelijke oefeningen zoveel over je eigen leven, je eigen lichaam en je 
gedachten! De oefeningen zijn slechts  een middel om tot rust en 
bewustwording te komen. Een middel om je lichaam echt weer te voelen, 
om uit je hoofd met al zijn drukke gedachten te komen en je grenzen te 
voelen en te respecteren. Maar ook om je grenzen op te zoeken en 
misschien wel te ontdekken dat je meer kan dat je ooit dacht je kon! 
 
Actieve meditatie 
Als het woord "meditatie" meteen een reactie bij je oproept als: "Dat kan ik 
niet hoor, dat lange stilzitten!", dan kan ik je de hand schudden, want daar 
ben ik ook niet zo goed in! Het mooie van de  yoga-oefeningen die je 
tijdens de les doet,  is dat het een vorm van "actieve meditatie" is! En dan 
kan ik ineens wel mediteren!  
Je kunt namelijk niet en je zorgen maken over alles wat je nog moet doen 
en in een balanshouding blijven staan, want dan val je om! Dus tijdens de 
yoga-lessen leer je je focussen, ervaar je hoe lekker het is om nergens 
aan te hoeven denken - behalve aan dat wat je op dat moment aan het 
doen bent en als bonus:  



Voel je je geweldig in je eigen lijf! 
Je wordt er soepeler door, leniger van, je 
leert je lichaam steeds meer te waarderen, 
je voelt je blijer en optimistischer en kunt 
het leven veel beter aan! Hoe mooi is dat? 
 
Hoe ziet zo'n les eruit? 
Goeie vraag, zou ik ook willen weten 
voordat ik overweeg om mee te doen! De 
les duurt 1,5 uur en ik start met 10 
minuten zitten, luisteren  en eigenlijk niks 
doen. Dit om even alle drukte van de dag 
van je af te laten glijden. Gevolgd door 
verschillende ademhalingsoefeningen. 
Daarna gaan we in zowel staande, 
zittende en liggende posities verschillende 
yoga-poses uitvoeren. Tenslotte sluit ik de les af in een lekkere liggende 
positie, waarin je alles wat je tijdens de les gedaan hebt nog eens extra 
gaat voelen. Muziek op de achtergrond en afsluiten met een kopje thee... 
 
Doe je mee? 
...in  Odoornerveen op de dinsdagavond van 20.00 - 21.30 uur in de 
gymzaal vanaf 3 november? Opgeven kan bij Corry Lukkien 
(penningmeester SVO) door te bellen met:  06-41102567. 
 
Dus nu weet je: 
• ...yoga is voor iedereen! 
• ... dus ik kan het ook! 
• ... het is meer dan alleen maar oefeningen doen 
• ... het is een manier van leven! 
 
Voel je welkom om deze "Poten in de klei-yoga" te komen volgen, 
want Renate gebruikt geen moeilijke termen, ze vertelt het precies 
zoals het is, past de oefeningen op maat aan en...het is gewoon leuk 
om te doen! 

Tot gauw! Renate 
www.yogabyrenate.nl 

 
  



DE ZONNEBLOEM 
 
Zonnebloemnieuws  afdeling  Odoorn en Omstreken. 
 
Om 12.45 uur zaten alle 50 gasten en 8 vrijwilligers in de 
bus en dan richting Hattem. De chauffeur Bas heet een 
ieder welkom en wenst allen een fijne middag toe. 
 
In Hattem aangekomen bij de bakkerijmuseum , een complement voor de 
chauffeur voor het maneuvreren met de bus zodat de gasten dicht bij de 
museum konden uitstappen .Daar stonden ze ons al op te wachten met 
koffie en een krakeling van 15 cm lang. Na de koffie konden de gasten die 
goed ter been waren naar de theater beneden , anderen konden plaats 
nemen op het balkon. De bakker vertelde ons dat waar hij stond de gracht  
in de 16e eeuw was. De theater lag in het vestingstadje , wie op het 
balkon zat, was buiten de stad. 
Hij vertelde over de speculaaspop  wat daar de bedoeling van was. 
 Wilde je een meisje, dan gaf je haar een speculaaspop en dan werd je 
uitgenodigd door haar ouders. Kreeg je de kop ; dan was de kop er af. 
Kreeg je de benen , dan kon je de benen nemen. Maar er stond ook een 
hondje op en dat betekende dat de vrouw onderdanig was aan de man. 
Van brood deeg maakte hij allerlei afbeeldingen van geboorte , trouw tot 
aan de dood en van de jaar getijden. Deze werden afgebakken en die 
kregen we mee als verloting voor de gasten. Nog een kopje koffie  en dan 
was het tijd om weer in de bus te stappen en dan richting Heerde waar we 
gingen dineren bij de Keet van Heerde. 
Om 8 uur was het weer in de bus richting Exloo waar de eerste gasten 
weer uit stapten. Om 10 uur was iedereen weer thuis. Het was een 
geslaagde dag. 
 
  



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 meer dan 
1000 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 30-10-2015. Wij wensen u 
veel succes! Hieronder de trekking van de eerste 15 getallen: 
 

– 46 – 6 – 27 – 75 – 33 – 72 – 13 – 19 – 
– 58 – 23 – 9 – 18 – 48 – 69 – 64 – 

  



Helpt U mee? 
 
Hallo, mag ik mij even voorstellen? 
Mijn naam is Rina Lokhorst, ik ben Coördinator 
Huis-hulpen bij Stichting de Gouden provincies. 
 
De Gouden Provincies wil iets doen met de vele ontslagen die momenteel 
met name in de thuishulp vallen. Hiervoor is het project www.huis-hulp.nl 
opgezet. Zo willen wij “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” een 
kans bieden. 
Wij kunnen de huishulpen inzetten bij particulieren, maar ook bij bedrijven, 
kantoren, kerken, scholen etc. 
Het mes snijdt aan twee kanten, we willen mensen weer aan een vaste 
baan helpen, en we willen graag maatschappelijke doelen helpen. 
Een stichting mag geen winst maken, en het “winstgedeelte” vloeit dan 
terug in de gemeente via mij. 
Als we nl. boven het aantal van 250 werkuren zitten (zie onze advertentie) 
wordt er “winst” gemaakt. Dit vrijgekomen geld (wat op kan lopen tot wel 
€40.000,00, afhankelijk van de uren) wordt besteed aan bijv. een gift voor: 
het zwembad, de voedselbank, de speeltuin, als het maar maatschappelijk 
verantwoord is. Ik mag dit bedrag in overleg met mijn klanten en de 
huishulpen verdelen over de diverse doelen. Dit alles is al te realiseren 
door in te tekenen voor een schoonmaakcontract a € 15,85 per uur. 
Wilt u meer informatie over dit unieke project, dan kunt u contact met mij 
opnemen. Tel.06-31027872 of mail rina@degoudenprovincies.nl Ik kom 
dan graag bij u langs om een praatje te maken. 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Het bestuur van SVO komt doorgaans bij elkaar op de eerste 
dinsdagavond van de maand. Meestal vindt dat plaats vóór het typen van 
de Snikke, maar soms, zoals deze maand, vindt het daarna plaats. Dat is 
de reden waarom we van bestuurszijde weinig mededelingen hebben.  
 
De zaal is in ieder geval vernieuwd door een mooie, nieuwe vloer. We 
hopen dat we daarmee weer jaren vooruit kunnen! 
 
Een van de activiteiten die we binnenkort hopen te ontplooien op de 
nieuwe vloer is Yoga. We kondigden het in de vorige Snikke al aan! 
SVO organiseert een aantal proeflessen yoga gedurende de maanden 
november en december. Op 03-11, 10-11, 17-11, 24-11, 01-12, 08-12, 15-
12, 22-12 en 29-12 worden de proeflessen gehouden in de gymzaal. De 
lessen beginnen om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur. De totale 
introductieprijs voor alle proeflessen is vastgesteld op € 15,-. Na betaling 
kunt u alle proeflessen bijwonen. Opgave vooraf is voor de proeflessen 
vereist: Bel voor opgave met Corry Lukkien (06-41102567). We hopen op 
veel opgave! 
 
In het volgende nummer voorzien we u opnieuw van nieuws! 
 

Namens SVO, 
R. Nijboer 
secretaris 
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