
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 

DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  1 november 2017 

Dat was zaterdag 30 september heel iets anders dan een hele rij vissers 
langs het kanaal. Toen ik bij toeval naar buiten keek zag ik twee kano’s 
voorbijvaren. Even later kwam er weer een en nog een. Hoeveel het er zijn 
geweest blijft een vraag, maar het waren er heel wat. 
Zo profiteren de watersporters toch ook nog van het telkens weer schoon 
maken van het kanaal. Een paar keer per jaar wordt het “wateronkruid” er met 
een bootje uit gehaald. Was dat niet het geval dan kwamen er ook geen 
vissers meer en kanoën kon je dan ook wel vergeten. Waar de roeiers 
uiteindelijk naar toe gingen kon ik niet zien. Volhouders waren het wel, want 
ondanks dat het constant pijpenstelen regende gleed het ene na het andere 
bootje door het water. 
In deze Snikke staat weer een “Even voorstellen”. Het bijzondere daarvan is 
dat dit de 200ste “Even Voorstellen” is over inwoners van Odoornerveen. Je 
vraagt je af waar al die mensen wonen. In al die jaren sinds deze rubriek 
bestaat zijn er natuurlijk veel mensen verhuisd en hebben nieuwe inwoners 
hun plaats weer ingenomen. 
Deze rubriek wordt om de beurt door een paar inwoners verzorgd. Het 
streven is om elke maand een aflevering te schrijven. Daarvoor brengen de 
schrijvers dan ook altijd een bezoekje bij de mensen thuis. Bij een bakje koffie 
vlot een gesprek beter dan bij een telefoongesprek op afstand. 
In de afgelopen maand zijn verschillende verenigingen weer bij ieder aan de 
deur geweest om BINGO kaarten te verkopen. Het geld dat hiermee wordt 
opgehaald is voor een deel voor de dorpskrant en een ander deel wordt als 
prijzengeld uitgekeerd. Het is dus zaak om de BINGO kaarten iedere keer 
goed na te kijken, zoveel mogelijk getallen door te strepen en hopen dat je de 
eerste of een van de eersten bent die zijn of haar kaart vol heeft en in kan 
leveren. Nadere uitleg over het spel en het inleveradres worden vast ergens 
in deze Snikke vermeld.  
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AGENDA

11 okt  – Klaverjassen 
16 okt -   Biljarten 
14 okt  – Een proeverij (c.v. MIK) 
16 okt  – Pompoenen pimpen (Vrouwen van Nu) 
21 okt  – Oud papier (IJsvereniging) 
25 okt  – Klaverjassen 
30 okt -   Biljarten 
  1 nov – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  6 nov – Start wegwerkzaamheden Noordzijde 
  8 nov – Klaverjassen 
11 nov – Sint Maarten 
13 nov -  Biljarten 
22 nov – Klaverjassen 
25 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
27 nov -  Biljarten 

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



VROUWEN VAN NU 
 
 

 
Excursie naar de Tuinen van Weldadigheid 
 
Om een uur vertrekken we via een toeristische route met 19 vrouwen in een 
kleine colonne van vijf auto’s naar Veenhuizen.  
Niet ver van het gevangenismuseum vinden we de “Essererf” ook wel “Hoeve 
5” genoemd. Nu is het vooral bekend onder de naam “Tuinen van 
Weldadigheid”, het biologisch bedrijf van Lammert Sijens en Jolanda 
Loonstra. Hier worden zo veel mogelijk “vergeten” groentes verbouwd 
waarvan ieder jaar de zaden worden bewaard.  
De boerderij, nu eigendom van het “Drents Landschap”, is in 1930 gebouwd, 
waarbij het schuurgedeelte met riet is gedekt en het voorhuis van een 
bijzonder dak, een zogenaamde mansardekap  met rode dakpannen is 
voorzien. In 1994  wordt de boerderij aangemerkt als rijksmonument. 
Het bedrijf is 3,5 ha groot en behalve de boerderij zijn er ook nog wat 
bijgebouwen voor het verwerken, drogen en bewaren van de honderden  
“vergeten” soorten groentes en zaden en er zijn kassen waarin de meest 
kwetsbare groenten en vruchten worden verbouwd. 
Op het terras naast de boerderij worden we voorzien van koffie of thee met 
iets zelfgebakken lekkers met daarin hun eigen geteelde blauwe bessen. 
Terwijl Lammert over het ontstaan van de tuinen en de manier van werken 
vertelt scharrelden in de tuin allerlei kleine kipjes rond. Behalve de teelt van 
alle gewassen worden er ook lezingen gegeven en toeristische activiteiten 
georganiseerd. Zo is er in mei een plantenmarkt en in september altijd een 
“diner in de kas”. 
Het is tien jaar geleden dat ze hier samen begonnen. Er is dan ook heel wat 
werk verzet, niet alleen door henzelf. Het bedrijf fungeert namelijk ook als 
zorgboerderij. Er helpen dus ook mensen met een zorgindicatie en zomers 
zijn er bovendien gemiddeld vier buitenlandse stagiaires en vrijwilligers. In het 
begeleiden van al deze mensen gaat natuurlijk veel tijd zitten.  
In een nummer van “Puur Natuur” van het IVN in Roden dat we aan het eind 
van de middag meekrijgen lees ik dat hier wordt gewerkt volgen het principe 
van de 3 P’s: People, Planet en Prosperity: zorg voor mensen, de omgeving 
en het moet rendabel zijn. 
Dan begint de rondleiding door de tuinen. Er wordt meteen een handkar met 
daarop wat kistjes meegenomen. Een aantal vrouwen heeft namelijk van te 
voren al aangegeven wel een groentepakket mee naar huis te willen nemen. 
In een tunnelkas hangen tientallen soorten bonen te drogen om het volgend 
jaar weer te kunnen worden uitgezaaid, zo zullen er dan ook weer ontelbare 
soorten sperziebonen, spekbonen, snij- en waalse bonen  groeien.  



En mollebonen? Mollebonen worden vooral in Groningen gegeten als 
knabbeltje. Ze zijn gemaakt van paardenbonen. Recept: zie elders in deze 
Snikke.   
In een andere kas groeien wel 40 soorten tomaten in allerlei smaken, vormen, 
groottes en kleuren met namen als: reizigerstomaat, tijgertomaat en 
blueberry. Je zou ze allemaal wel even willen proeven! Verder groeien er 
pepers en andere vruchten. 
Lopend door de tuinen valt op dat er toch al veel geoogst is, heel wat 
groentebedden zijn al weer leeg en bewerkt. Al lopend horen we dat er wel 25 
knoflookrassen worden verbouwd en 100 – vooral oude – aardappelrassen. 
(Weer thuis bedenk ik dat ik vergeten heb om iets te vragen). En denk niet dat 
alle rabarber alleen maar uit zure stelen bestaat, ook daarvan zijn er wel 30 
variaties. Alleen al het denken aan het kauwen op zo’n zure rauwe 
rabarberstengel, wat we als kind toch een traktatie vonden, brengt het water 
al in mijn mond. 
Dan lopen we langs een doolhof van haagbeuken. We werden niet 
aangemoedigd om naar binnen te gaan; het was natuurlijk ook maar de vraag 
hoe lang we er over zouden doen om de goeie weg terug te vinden! 
Lammert blijft vertellen over alles wat er groeit. Hier en daar wordt gestopt om 
wat groentes te oogsten voor de bestelde pakketten: grote koolrabi’s met de 
naam “Super Schmelz” die lang buiten kunnen staan en die, naar ik lees, 
smelten op je tong, enorme rode bieten - winterbieten, Nieuw-Zeelandse 
spinazie – weer iets anders dan gewone spinazie en klimspinazie. Verder 
snijbiet, palmkool – die pittiger is dan boerenkool - en nog het een en ander. 
Een rijke oogst! 
Er is een aparte kruidentuin waarin o.a. citroenkruid, salie en lavendel groeit; 
dit is meer een specialiteit van Jolanda. Zij is ook degene die meer weet over 
het gebruik van de groentes en kruiden. Het blad was al aan het verdorren, 
maar hier en daar zien we in een veld pompoenen in diverse kleuren, vormen 
en groottes liggen.  
Tot slot wordt de deur van de “winkel” nog even geopend. Daar is nog niet 
echt veel te koop maar er liggen wat groentes en er staan flesjes met 
vruchtensap. Ook hiervan gaat nog wat mee naar huis.  
Met dank aan onze excursiecommissie! Het was weer een leerzame en 
mooie middag! 

Gineke Loman 

OUD PAPIER - 21 oktober 2017 
voor 8.30 uur gebundeld aan straat 



VROUWEN VAN NU 

"Kent u deze oude melodieën nog?" 
Verzorgt door Karl May 

De heer Karl May zijn naam deed vermoeden dat er een oude Winnetou in de 
zaal zou staan, maar niets was minder waar. Deze heer komt gewoon uit de 
omgeving van Zuidlaren. In het dagelijkse leven is hij deurwaarder waar hij 
ook een lezing over zou kunnen houden maar deze avond had hij zijn 
keyboard en beamer en geluidsinstallatie meegenomen. Hij zou ons een 
begin tune van een liedje laten horen die wij dan moesten raden. Daarna 
speelde hij het hele stuk en op het scherm verscheen dan de tekst, die wij 
mee konden zingen. Het beloofde een gezellige avond te worden. Karl zelf 
was al een gezellige man, die met iedereen wel een praatje hield. Hij begon 
onder andere met “Waterlooplein” en “Roosje mijn Roosje”. Na een paar 
songs had hij voor ons een aantal vragen, bv. Wat was de officiële opening 
van de Miet? 1991 of 1995. Dit moet 1995 zijn. En wie is de bedenker van de 
naam De Miet:  Gineke Loman dus. Wie opende de Miet? Heer Hoven. Wie 
was de kop van Jut? Een crimineel. En zo ging het nog een paar vragen 
verder. Daarna speelde hij nog een paar songs die wij weer moesten raden 
en meezingen. De pauze was daarom zeer welkom om de droog gezongen 
keeltjes weer te smeren. Na deze pauze gingen we weer met gesmeerde 
kelen aan de slag. Het liedje : “je bent niet hip” en het “kopje koffie” van VOF 
de kunst kwamen langs.  Ook Que sera sera werd door ons uit volle mond 
meegezongen. Daarna had Karl voor ons nog een aantal vragen, bv. Wat is 
de grootste rivier in Nederland: de meesten noemde de Rijn, de Maas, de 
IJssel, de Waal, maar niets was goed. Tot Ciska maar het Oranjekanaal 
noemde tot grote hilariteit. Nee, dat was zeker niet goed. Het bleek de Linge 
te zijn. Weer wat geleerd.  
Na nog wat laatste liedjes was het einde van de avond al weer aangebroken 
en Ciska bedankte Karl voor de gezellige avond en werden de tafels en 
stoelen weer op zijn plaatst gezet. Zij vermeldde nog dat we op 11 oktober op 
eigen gelegenheid naar de Boshof zouden moeten gaan.  

Marijke Uitbeijerse 

De volgende clubavond is op woensdagavond 11 oktober in de Boshof 
te Odoorn...  Aanvang 19.45 uur 



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

KLOOTSCHIETEN 10-09-17 

Op zondag 10 september zijn we met z’n allen wezen klootschieten. Voor 
diegene die niet weet wat het is, men neme een ijzeren bal en gooit om de 
beurt de bal via een parcours zo ver mogelijk weg. Deze strijd ga je aan tegen 
een ander team of teams. Wie in zo weinig mogelijk beurten het parcours 
heeft afgelegd met zijn of haar groepje, heeft gewonnen. 
Op deze mooie najaarszondag mochten we veel deelnemers verwelkomen! 
Maar liefst 40 personen! Deze enthousiaste club personen hebben we 
verdeeld in 6 groepen. Na een mooie rit in de huifkar die afgeladen vol zat 
kwamen we aan bij de Kibbelkoele, waar het parcours begon. Om de 5 
minuten werden er 2 groepjes op pad gestuurd, om uiteindelijk naar het 
eindpunt te gooien.  
Het was een heerlijke wandeling over de paden en lanen richting Noord-
Sleen! Eenmaal aangekomen daar, stond de koffie/thee met gebak al klaar bij 
Café-Restaurant Wielens. 
Nadat we alle streepjes bij elkaar opgeteld hadden, kwamen we tot de 
conclusie dat groepje 3 gewonnen had!  Alexander Evenhuis, Steijn 
Evenhuis, Hans Boels, Anouk Boels, Henk Nienhuis, Robert Nijboer en Bente 
Vendrig  van harte gefeliciteerd!!! 
Om half 5 werd de terugtocht aanvaard, waarna de Fiat 450 zijn uiterste best 
deed om z’n zware vracht af te leveren bij het dorpshuis. 
Een erg leuke middag zo met elkaar, wat zeker voor herhaling vatbaar is! 

UITSLAG ZOMERGROET c.v. MIK 

Zaterdag 9 september gingen 2 bestuursleden op pad om de petunia´s op te 
halen bij de leden die zich hiervoor hadden opgegeven. In totaal hadden wij 
17 plantjes uitgedeeld. Kleine stekjes waar de leden hun best voor moesten 
doen om dit tot de mooiste plant te kweken. 
Helaas hebben veel plantjes de zomer niet overleefd en konden we heel veel 
huisjes al overslaan. In totaal bleven er maar 6 plantjes over die we mee 
konden nemen naar het dorpshuis. Zondag 10 september werden deze 
plantjes gekeurd door de leden die mee hadden gedaan met het 
klootschieten. Eéntje stak er met kop en schouders boven uit. Een geweldige 
grote en mooie, volle plant gekweekt door Annie Exterkate. Annie 
gefeliciteerd, goed gedaan en de wisselbeker komt zo snel mogelijk jouw kant 
op. Volgend jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen en nieuwe ideeën voor 
volgend jaar zijn altijd welkom. Iedereen weer bedankt voor het meedoen! 

Bestuur c.v MIK 



PLAATSELIJK BELANG 

Uit Persberichten ‘Week in Week uit’ 

Meerdere wegstremmingen in de gemeente Borger-Odoorn. 
Vanaf 2 oktober 2017 worden meerdere wegen voor doorgaand verkeer 
gestremd in verband met wegwerkzaamheden. De aangegeven planning is 
onder voorbehoud van goed weer. Voor Odoornerveen betreft het de 
Noordzijde tussen Torenwijk en Manrhowijk van maandag 06-11-2017 tot en 
met vrijdag 08-12-2017. 

Wat gaat er precies gebeuren? 
De werkzaamheden bestaan uit het repareren van het asfalt, daar waar nodig 
aanbrengen van grasbetonstenen/opsluitbanden en het aanbrengen van een 
nieuwe deklaag. Ook worden daar waar nodig inritten, bochten en kruisingen 
aangepakt. 

Bewoners langs de gestremde wegen 
De aanwonenden ontvangen ruim voor de werkzaamheden schriftelijk bericht 
met meer informatie en een contactpersoon waarmee men – indien nodig – 
afspraken kan maken over de bereikbaarheid. Uiteraard proberen wij de 
toegang naar de aanliggende woningen en percelen zo goed mogelijk vrij te 
houden. Er kan echter incidenteel sprake zijn van overlast. Daarvoor vragen 
wij uw begrip.  

Informatie: 
De meest actuele planning vindt u op www.borger-odoorn.nl. Indien u vragen 
heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer M. 
Kappen van de gemeente Borger-Odoorn. 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 

Stichting Verenigingsgebouw hield de eerste vergadering na het 
zomerseizoen. We constateerden dat ons sportveld, na de bewerking door 
Johan Oosting, er inmiddels  mooi bij ligt. Het bestuur van SVO is hier blij 
mee.  
Een vertegenwoordiging van het bestuur van SVO stond in september, net als 
andere verenigingen, achterop de inzamelwagen voor oud papier. Daarnaast 
verkochten we, op verzoek van dorpskrant De Snikke, BINGO-kaarten in een 
deel van het dorp.  
Jaarlijks organiseert SVO een vrijwilligersavond ten behoeve van alle 
vrijwilligers. Evenals voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer bowlen bij 
de Oringermarke in Odoorn. Alle vrijwilligers worden hierover nog separaat 
aangeschreven. Als vrijwilliger kunt u de datum wel alvast vastleggen in uw 
agenda: Op 17-11 worden we vanaf 20.00 uur verwelkomd bij de 
Oringermarke.  
Vanaf deze Snikke zijn ook weer de data in de agenda vastgelegd voor de 
tweewekelijkse bijeenkomsten van het klaverjassen en het biljarten. Zie 
daartoe de agenda achterin deze Snikke!  

 Robert Nijboer, secretaris 



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

EEN PROEVERIJ 

Op zaterdagavond 14 oktober gaan wij naar Hooghoudt in Groningen. Hier 
zullen wij een rondleiding krijgen in de fabriek en na die tijd een proeverij in ´t 
café. Dit duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur 
Als je mee wilt, zal je je hiervoor op moeten geven bij:  
Jeroen Evenhuis (0591-381636) of Adri van Bergen (06-47542851). 

Inmiddels hebben wij als bestuur een bus kunnen regelen voor het vervoer 
van en naar de Hooghoudt fabriek. Hiermee komen de definitieve kosten voor 
dit bezoek op €20,00 per persoon. Wanneer je je hebt opgegeven voor de 
excursie naar Hooghoudt en je je op het laatste moment onverhoopt toch nog 
afmeldt, zijn wij wel genoodzaakt de kosten aan jou door te berekenen. 

Er hebben zich inmiddels al 30 personen opgegeven, dus er zijn nog 
maar 20 plaatsen beschikbaar. Dus geef je snel op, want VOL = VOL! 

Graag om 18.45 uur aanwezig zijn bij het dorpshuis, zodat de bus om 19.00 
uur kan vertrekken. De kosten voor deze excursie graag contant betalen bij 
het instappen in de bus. Tot 14 oktober! 

Bestuur c.v MIK 



KLEURPLAAT 

Helaas waren er geen inzendingen van kinderen 7 t/m 12 jaar. De 
tussenstanden na de eerste kleurplaat zijn als volgt: 

1 t/m 6 jaar: 7 t/m 12 jaar: 
Elisa Oving 10 pnt 
Jesper Röttink 10 pnt 
Sophie Bos 10 pnt 
Noa Eggens 10 pnt 
Demi Eggens 10 pnt 



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 30-10-2017. Wij wensen u veel 
succes! Hieronder de trekking van de eerste 15 getallen: 

– 63 – 49 – 59 – 7 – 72 – 55 – 39 – 57 –
– 52 – 61 – 54 – 44 – 11 – 46 – 22 – 



117 JAAR GELEDEN 

Artikel uit “De Veldpost van 27 Oktober 1900 
De Veldpost verscheen twee keer per week op woensdag en zaterdag. 

Men meldt ons uit Drenthe: Voor eenige jaren steeg hier de prijs van het 
overigens zoo goedkope heideveld van f 3 à f 4 tot f 10 à f 12 per H.A. 
De oorzaak van die rijzing was dat de heide als veevoedsel in den winter 
werd afgemaaid. In den regel begon men in October al met heide maaien en 
hield dit bij open weer den geheelen winter door vol. Tegenwoordig wordt 
bijna geen heide als veevoedsel meer gebruikt, want de gunstige uitkomsten 
van de haverteelt in de groenlanden en de verbeterde hooioogsten maken ’t 
gebruik van heide overbodig. Het vroeger gekochte heideveld wordt thans in 
altoosdurende grondpacht gegeven ter ontginning, waartoe de 
werkzaamheden meestal in den herfst en in den voorwinter aanvangen. 



GEROOSTERDE MOLLEBONEN 
 
Week de gedroogde paardenbonen of tuinbonen een nacht (of langer) in 
handwarm water. Spoelen en weer in handwarm water wegzetten. Plaats de 
bonen liefst in een kast of ergens waar geen licht komt. 
Na ongeveer 36 uur beginnen de tuinbonen te kiemen. In ieder geval zo lang 
doorgaan tot de tuinbonen gaan kiemen. 
Als ze beginnen te kiemen in een zeef of vergiet goed laten uitlekken. 
Vervolgens met keukenpapier en een theedoek de bonen goed droogwrijven. 
Verwarm de oven op 175 ºC. Bekleed een ovenplaat met bakpapier. Verdeel 
de bonen over de bakplaat. Pof de bonen ongeveer 45 minuten in de oven. 
Laat ze vervolgens afkoelen. Licht bestrooien met wat zout. 
 
  




