
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  3 november 2016    
 
Deze Snikke valt later in uw brievenbus dan u gewend bent. 
Soms heeft de typeredactie andere bezigheden en moet het maken van 
de dorpskrant worden uitgesteld. Doordat de kopij al op de eerste 
woensdag van de maand binnen moet zijn, kan de Snikke soms ook al op 
donderdag worden gemaakt. Maar ook de afgelopen donderdag paste het 
niet om de kopij tot een Snikke te maken. 
Intussen zijn er in het hele dorp weer BINGO-kaarten verkocht. U weet dat 
een deel van de opbrengst van de kaarten bestemd is voor de uitgave van 
onze dorpskrant die iedere maand – behalve in de zomermaanden juli en 
augustus – in heel Odoornerveen wordt bezorgd. Gratis!  En zonder 
subsidie! Waar vind je dat nog? Natuurlijk kan dat alleen dankzij de vele 
vrijwillige medewerkers. Daar zijn dan allereerst de mensen die kopij 
schrijven en inleveren, waarna de typeredactie zorgt voor het opmaken en 
nazien van de tekst. Met onze dupliceermachine wordt de hele oplage 
gedrukt. De losse bladen worden op stapeltjes gelegd, samen met twee 
nietapparaten en een doosje nietjes. De volgende dag zorgen een paar 
leden van een van de verenigingen in het dorp dat het hele zaakje geniet 
en gevouwen wordt om ze daarna rond te brengen. De verenigingen doen 
dit om de beurt, zodat elke vereniging dit twee keer per jaar doet. 
Het overgebleven deel van de opbrengst van de verkoop van de kaarten 
wordt onder de winnaars van de BINGO-deelnemers als prijzengeld 
uitgekeerd. 
In dit nummer vindt u al weer de eerste reeks getallen die u op uw 
BINGO-kaarten kunt doorstrepen. Iedere maand worden er nieuwe 
getallen getrokken en gepubliceerd. Wie wil kan bij het trekken van de 
getallen aanwezig zijn en het is zelfs mogelijk om zelf aan het BINGO-
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molentje te draaien! Het trekken van de nieuwe getallen gebeurt altijd op 
de “type-avond”, die meestal op de eerste vrijdag van de maand valt. 
Veel plezier met het lezen van deze Snikke!   

  



AGENDA 
 
10 okt – Vrouwen van Nu (gez. met afd. Odoorn) 
12 okt – Klaverjassen 
15 okt – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
17 okt – Biljarten 
26 okt – Klaverjassen 
30 okt – Laatste dag kopen BINGO-kaarten 
31 okt – Biljarten 
  2 nov – Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
  8 nov – Excursie (Vrouwen van Nu) 
  9 nov – Klaverjassen 
14 nov – Biljarten 
15 nov – Vrouwen van Nu 
18 nov – AED reanimatiecursus (Plaatselijk Belang) 
19 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
23 nov – Klaverjassen 
28 nov – Biljarten 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Excursie Vrouwen van Nu 
 
7 September 2016, het is een prachtige, nazomerse dag, volop zon en 
een temperatuur van 25 graden. Vanaf het dorpshuis vertrokken we met 4 
auto’s richting Beeldenpark de Havixhorst in de Schiphorst. 
Beeldenpark de Havixhorst heeft de honderd mooiste dierenbeelden naar 
Drenthe gehaald. Ze zijn alle op een voetstuk geplaatst voor de 
tentoonstelling “Op Poten”. De meeste beelden zijn in brons gegoten, 
maar ook andere metalen en marmer is gebruikt. Diverse dieren, 
waaronder vogels, neushoorns, paarden, een joekel van een stier, een 
reusachtige draak, struisvogels en Balinese eenden sierden het grasveld. 
Op één van de terrassen stond een groot borstbeeld. In het gezicht waren 
21 andere gezichten verwerkt, een apart geval. 
Na een uurtje door de tuinen van het landgoed te hebben gelopen, 
vonden we een schaduwplekje onder oude fruitbomen, zoals peren, 
appels en een prachtige mispelboom. Daarna begaven we ons richting de 
slotgracht, waar we een slokje water ter verkoeling kregen. Met goede 
moed vertrokken we daarna naar De Wijk, naar Modewereld Van der Belt. 
Hier begonnen we met een lekker bakje koffie en natuurlijk wat lekkers 
erbij. Daarna kon iedereen zich tussen de kleding begeven en begon het 
zoeken, passen, elkaar adviseren en kopen van menig kledingstuk of 
sjaal, waarbij ook in de outlet nog het een en ander werd gevonden. 
Na deze geslaagde en gezellige middag kwamen we rond half zes weer 
aan in Odoornerveen. 

Namens de reiscommissie: 
Marjolein Tamminga 

 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
“Naar de Noordkaap" 
door Hennie v.d. Veen” 
 
Volgens ons programmaboekje zou dit een Zweedse avond worden maar 
Hennie v.d. Veen neemt ons via Noorwegen mee naar de Noordkaap. Zij 
vertelde deze avond veel over deze mooie reis. Haar presentatie werd 
door middel van een powerpoint aan ons getoond. Zij had ook voorwerpen 
mee van deze reis en prachtige schilderijen die zij zelf had gemaakt. Er 
kwam een penetrante lucht van de tafel met voorwerpen. Dit kwam uit een 
zakje “chips”, wat bij nadere toelichting gedroogde stokvis was. Zij ging 
vanuit Frederikshaven met een veerboot over naar Oslo. Deze tocht duurt 
9 uur.  Daarna langs de E 6 naar de Noordkaap. Nog zo’n 2200 kilometer 
verder. Het landschap is heel afwisselend. Weilanden en fjorden en 
bossen. Noorwegen is 8 keer groter dan Nederland en de meeste mensen 
wonen in de grotere steden. De gehele kustlijn is 25.000 kilometer. Zij 
passeerde een aantal mooie plaatsen, zoals Bergen. Daarna reden ze via 
de Sognefjord. Als je in Noorwegen naar het noorden trekt, dan passeer je 
de Poolcirkel. Voor veel mensen is het een bijzonder moment, als je langs 
het monument komt.  De natuur rond de Poolcirkel is ruig, met de 
Saltfjellet, het Junkerdal, de gletsjers en de kust van Helgeland. Saltfjellet-
Svartisen is één van de Nationale Parken van Noorwegen. Svartisen is 
een van de grootste gletsjers van Noorwegen en loopt door tot aan de 
fjorden In het gebied tussen de poolcirkels en de polen. De zon gaat 
gedurende een bepaalde periode in het jaar niet onder. Dit verschijnsel 
wordt de middernachtzon genoemd. Naarmate je dichter bij de polen 
komt, wordt, afhankelijk van het seizoen, de pooldag en poolnacht steeds 
langer. Op de polen zelf duren ze een half jaar. Het eiland Magerøya waar 
de Noordkaap ligt heeft ook andere bijzondere plekken. De vogelklif van 
Gjesværstappan is het thuis van honderdduizenden zeevogels zoals 
papegaaiduikers, jan van genten en aalscholvers. De wandeling naar de 
natuurlijke rotsboog Kirkeporten geeft indrukwekkende vergezichten over 
de Noordkaap. Een grotere uitdaging is de wandeling naar 
Knivskjellodden, van waar je een schitterend uitzicht hebt over de 
Noordkaap zuidoostelijk van je aan de andere kant van de baai. Het is in 
de zomer vaak warm in dit noordelijke puntje van Europa. Ook kun je het 
noorderlicht aanschouwen. Dit komt en gaat. Als je het mee mag maken 
om het te zien is het heel indrukwekkend. Hoe ontstaat het noorderlicht: 
Vanuit onze zon worden voortdurend elektrisch geladen deeltjes de ruimte 
in geslingerd, de zonnewind genaamd. Dit gebeurt met een snelheid van 
gemiddeld 400km/sec, maar kan variëren tussen 250 en 2.500km/sec. 



Een klein deel van deze deeltjes zal na een reis van ongeveer 150 miljoen 
kilometer onze aarde bereiken. Wanneer deze geladen deeltjes 
vervolgens in onze atmosfeer botsen met zuurstofatomen en 
stikstofmoleculen, worden er lichtdeeltjes gegenereerd. Bij voldoende 
botsingen aan de nachtzijde van de aarde kunnen we dit uitgezonden licht 
met het blote oog waarnemen. De noordelijkste havenplaats is 
Hammerfest. Deze haven blijft de gehele winter open omdat het aan de 
warme golfstroom ligt. Zij komen op de terugweg ook langs het dorpje 
Kiruno. Dit gehele dorp verzakt door de ijzerertswinning. Het zal in zijn 
geheel worden verplaatst. De kosten van de verhuizing belopen in de 
miljarden en komen voor het grootste deel voor rekening van het 
staatsmijnbedrijf LKAB. Hennie heeft ons deze avond enthousiast 
gemaakt voor een reis door Noorwegen.  
   
De eerstvolgende verenigingsavond van de Vrouwen van Nu is op 
“maandag 10 oktober 2016 in hotel de Boshof in Odoorn. Aanvang 
19.45 uur. Dit is de gezamenlijke avond met de afdeling Odoorn. De 
kosten voor koffie/thee en 1 consumptie zijn € 6,= Voor een glas wijn 
dient € 0,50 meer te worden betaald.  

Marijke Uitbeijerse 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
TONEEL c.v. MIK 
 
Na onze oproep om nieuwe enthousiaste toneelspelers te werven, moeten 
wij mededelen dat daar geen gehoor aan is gegeven. Dit heeft ons doen 
besluiten om in januari geen toneelavond te houden. Jammer, maar met 
te weinig spelers, kunnen we niks beginnen. We weten dat we volgend 
jaar wel weer genoeg spelers hebben, dus dan gaat de toneelavond 
ongetwijfeld weer door.  
Om aan deze avond toch een invulling te geven, hebben wij besloten om 
het volgende te organiseren:  

ODOORNERVEEN GOT TALENT 
Hoe we deze avond precies gaan invullen, daarover leest u meer in een 
van de volgende Snikkes.  

Bestuur c.v MIK 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
c.v. MIK          FIETSEN OP LOCATIE            c.v. MIK 
 
Zondag 11 september vertrokken we rond 12.30 uur met 29 personen 
richting Dwingeloo om te gaan fietsen op locatie. Het was perfect 
fietsweer. Niet te warm, maar wel lekker droog! We begonnen met 
koffie/thee of ranja en voor een ieder een lekker stuk gebak bij ons 
startpunt theehuis Anserdennen. Een mooi plekje in het bos. We hadden 
een korte route ± 12 km en een langere route ± 17 km, maar besloten 
uiteindelijk allemaal gezamenlijk de lange route te fietsen in een grote 
groep. De korte route was al door twee bestuursleden een week daarvoor 
gefietst, maar de langere route dus nog niet. Dit zorgde ervoor dat het af 
en toe even mis ging, maar dat mocht de pret niet drukken. Vol goede 
moed, de route weer opgepakt en door trappen naar de pauzeplek. Dit 
was achter de Astron in Dwingeloo. Daar nuttigde elke fietser een flesje 
drinken en een zakje chips. Ook moest men daar nog een opdracht 
vervullen. Een disneyplaat met allemaal uitgebeelde spreekwoorden en 
gezegdes moest men oplossen. Dit viel nog niet altijd mee. Na de pauze 
verder fietsen over de hei. Onderweg zagen we nog een schaapskudde 
binnen komen. En na nog wat kilometers uiteindelijk terug bij de auto’s na 
een mooie, gezellige fietsroute. Vanaf daar terug onze weg vervolgen 
naar dorpshuis “De Miet”. Nog even een drankje nuttigen en de uitslag 
van de spreekwoorden afwachten. Uiteindelijk waren Hans Zandbergen, 
Kimberley Jalving, Raymond Röttink en Hilly Cremers de winnaars. Voor 
hen een fles port en een zak spekkies, die onmiddellijk onder alle kids en 
volwassenen werd verdeeld. Al met al een zeer geslaagde middag en 
volgens ons voor herhaling vatbaar. 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



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 30-10-2016. Wij wensen u 
veel succes! Hieronder de trekking van de eerste 15 getallen: 
 

– 65 – 10 – 49 – 11 – 15 – 28 – 1 – 17 – 
– 16 – 27 – 57 – 63 – 66 – 25 – 30 – 

  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de vorige Snikke miste u nieuws van de stichting Verenigingsgebouw. 
Dat maken we in deze Snikke weer goed, want na de zomerstop heeft ook 
SVO haar reguliere activiteiten weer hervat. Weliswaar lag SVO in de 
zomermaanden bestuurlijk en op sportief gebied stil, maar dat heeft de 
zomerschilder er niet van weerhouden om het verenigingsgebouw aan 
een grondige opknapbeurt te onderwerpen. Wij besteedden het 
onderhouds- en schilderwerk uit met als resultaat dat het 
buitenschilderwerk is verricht en hier en daar houtwerk is vervangen. Op 
deze manier kan ons verenigingsgebouw er weer enige jaren tegen.  
Het zal u opgevallen zijn dat het sportveld in de afgelopen maanden een 
troosteloze aanblik bood. Na het laatste dorpsfeest werden we onder 
andere geconfronteerd met kapot gereden gras aan de zijkant van de 
gymzaal, omdat het terrein noodzakelijkerwijs bereden is met zwaar 
materieel.  Lange tijd hadden we plannen het herstel in eigen beheer uit te 
voeren, maar we hebben gemeend dat het zijterrein een grondige aanpak 
behoeft, ook om het toekomstbestendig te maken. We hebben daarnaast 
besloten het voorterrein (direct voor het dorpshuis) ook grondig op te 
knappen. Onze plaatsgenoot Johan Oosting gaat alle werkzaamheden de 
komende tijd uitvoeren.  
SVO heeft besloten een poging te ondernemen weer een 
Kerstvolleybaltoernooi te organiseren. We hebben het toernooi gepland op 
29 december. In de volgende Snikke zullen we daarover meer informatie 
verstrekken en opgavepunten bekend maken. Voor het geval u nu al 
voornemens bent mee te doen: Noteer de datum alvast in uw agenda! 
Ook kunt u zich nu al opgeven: een mailtje met uw naam naar 
penningmeester@svo.nl is daartoe vooreerst voldoende. 

Secretaris 
Robert Nijboer 

 
  



KLEURPLAAT 
 
Helaas is er slechts 1 kleurplaat ingeleverd. Dit kan natuurlijk veel meer 
worden. De tussenstand is nu als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar   7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 
 
  



145 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche- en Asser Courant 
21 October 1871 – Odoornerveen 
Maandag was hier voor oud en jong een langgewenschte dag. 
De hoofdonderwijzer Smidt, door het gemeentebestuur van Odoorn van 
de Valthermond naar hier geplaatst, om hier te voorzien in de behoefte 
aan onderwijs, die zich dringend liet gevoelen sedert de gemeente Sleen 
de kinderen van hier den toegang tot de school te Schoonoord weigerde, 
werd door de kinderen feestelijk ingehaald. Dat ouders en kinderen een 
blijden dag hadden laat zich begrijpen, als men weet dat de kinderen hier 
sinds 31 December van onderwijs verstoken waren. 
 
  



DE ZONNEBLOEM 
 
31 augustus Zonnebloem reis naar Lauwersoog 
 
Vanaf 11.30 zijn we. toen de bus eraan kwam, ingestapt bij de 
Paasbergen, hiervandaan naar Klijndijk gereden om hier de gasten op te 
halen en dit hebben we in Valthe en Exloo nogmaals gedaan. De bus was 
vol en we zijn vertrokken naar Lauwersoog waar we om ongeveer 14.00 
aankwamen, na een mooie tocht door het Groninger land. Na het 
inschepen en de afvaart kregen we allemaal 2x koffie met gebak en ook 
nog een drankje. 
De tocht ging door het natuurgebied  wat is ontstaan toen de Lauwerszee 
werd in gedijkt en de naam Lauwersmeer kreeg. De schipper van de boot 
gaf steeds aan wat er zoal te zien was en dat werd erg gewaardeerd 
iedereen heeft het erg mooi gevonden. Toen we om ca 16.00 weer terug 
waren zijn we weer in de bus verder gegaan naar het plaatsje Niebert om 
te  dineren. Voor we hier waren hebben we in Gaarkeuken een poos 
moeten wachten voor de brug om dat de sluis gevuld moest worden met 
schepen. 
In het restaurant “in de Klaver” hebben we een uitstekend diner genoten  
Voor we weer de bus in gingen heeft een van de passagiers namens allen 
bedankt voor de mooie dag welke de vrijwilliger hebben verzorgd en ook 
het lekkere eten even benoemd en het personeel een pluim gegeven 
Hier vandaan zijn we weer naar huis gereden en tegenovergestelde van 
het instappen de mensen weer uitlaten stappen uit eindelijk waren we om 
ca 22.00 weer in Odoorn. 
Een lange dag maar iedereen heeft er van genoten en daar gaat het om. 
 
 
  



 
 

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING 
 
De jaarlijkse collecte voor de Nierstichting van 19 t/m 24 september 2016 
in Odoornerveen heeft € 190,60 opgebracht. Nogmaals iedereen bedankt 
en natuurlijk bedank ik ook onze collectanten Grietje, Anje, Hilly en Ilonka. 

Minie Boels 
 
 
 
 

OPBRENGST COLLECTE KWF KANKER BESTRIJDING 
 
De totale collecte- opbrengst 2016 van het district Odoorn bedroeg 
2.140.88 euro waarvan in Odoornerveen 327,99 euro.  Iedereen bedankt 
voor jullie bijdrage en uiteraard de collectanten ook bedankt voor het 
collecteren.  
Tevens zijn wij voor Odoornerveen op zoek naar nieuwe collectanten. De 
collecte vindt begin september plaats. Mocht u dit willen, dan kunt u zich 
bij Wendy Röttink aanmelden, wendycremers226@hotmail.com of tel: 
0591-531825. Ik zal het dan doorgeven aan Klaas Tijbern (coördinator 
district Odoorn) 
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