
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M   3 oktober 2012    
 
Die maand geleden viel de laatste Snikke in de bus. Hoogste tijd dus om 
aan een nieuwe – de 33ste – jaargang te beginnen. 
De vakanties zijn voorbij en ook de mooie zomerdagen, al hadden we 
daarvan wel wat meer willen hebben. Ik heb ook steeds maar het gevoel 
dat we minder zon zien dan de voorspellingen ons willen beloven. 
Maar wie weet wat september ons nog brengt en worden we toch nog 
verrast met achterstallige zonneschijn. Om te beginnen zou dat a.s. 
zondag 9 september tijdens de fietspuzzeltocht goed uitkomen. 
En dag eerder – maar misschien ligt deze Snikke dan nog niet in uw bus – 
zullen een paar leden van het MIK-bestuur de pompoenen komen wegen. 
Ik hoop dat andere deelnemers meer succes met hun zaden hadden dan 
wat er bij ons van terecht is gekomen. 
De zaadjes kwamen fantastisch mooi op en in gedachten zag ik al dikke 
oranje pompoenen tussen de grote bladeren liggen. Toen was het zoeken 
naar een goed plekje om ze uit te planten en dat viel niet mee. 
Wetend dat een groot deel van het erf voor langere tijd op zijn kop zou 
staan, kregen een paar plantjes uiteindelijk een plekje achter de silo. 
Twee keer werden ze gekortwiekt door een grasmaaier. Een paar andere 
plantjes die nog later een wat gunstiger plekje kregen, hebben niet meer 
geproduceerd dan een paar oranje vruchtjes ter grootte van 
pingpongballen. Een prijs zit er dus niet in. 
Over een week vindt het beachvolleybaltournooi plaats. Hopelijk in betere 
weersomstandigheden dan verleden jaar. Meld je aan om mee te doen, en 
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als dat er niet in zit kom dan kijken. De ploegen moeten tenslotte 
aangemoedigd worden. 
Tenslotte, in verband met voorziene afwezigheid gedurende het jaar op 
verschillende typeavonden van een van beide drukkers, hebben we 
besloten de inleverdatum voor kopie voor De Snikke een dag naar voren 
te halen. Dat zal betekenen dat kopie voortaan moet zijn ingeleverd 
uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de eerste vrijdag van de 
maand. Dit klinkt ingewikkeld; u kunt ook gewoon in de kopteksten in deze 
rubriek maandelijks de uiterlijke inleverdatum aflezen. Het vervroegen van 
de inleverdatum stelt de typeredactie in de gelegenheid ruimer te plannen 
wanneer de teksten worden verwerkt, zonder dat –met een dag verschil- 
al te veel zou wordne ingeboet op de actualiteit van te plaatsen nieuws.  
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
 



AGENDA 
 
  8 sep – Zomergroet (MIK) 
  9 sep – Fietspuzzeltocht (MIK) 
10 sep – Biljarten 
11 sep – Vrouwen van Nu 
12 sep – Fietsverrassingstocht (Vrouwen van Nu) 
15 sep – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
16 sep – Beachvolleybaltoernooi (SVO) 
19 sep – Klaverjassen 
24 sep – Biljarten 
  3 okt  – Klaverjassen 
  8 okt  – Biljarten 
  8 okt  – Vrouwen van Nu 
17 okt  – Klaverjassen 
19 okt  – Smokkeltocht (MIK) 
20 okt  – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
22 okt  – Biljarten 
31 okt  – Klaverjassen 
  8 nov – Bowling Oringermarke (Vrouwen van Nu) 
 

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

 



SVO - SPORT 
 
Beachvolley !! 
 
Zondag 16 september is er weer de jaarlijkse 
beachvolleystrijd. 
Het toernooi begint om 14.00 uur en duurt tot 
ca. 17.00 uur, dit is een beetje afhankelijk van 
het aantal teams dat zich opgeeft.  Een team 
bestaat uit 2 spelers en de wedstrijden duren 
ongeveer 7 minuten volgens algemene 
spelregels met een paar  uitzonderingen/aanvullingen;  
 
- Smashen is niet toegestaan 
- Bovenhands opslaan  is niet toegestaan 
- ralleypoint-telling 
- Deelname vanaf  12 jaar en  op eigen risico 
 
In verband met het maken van het wedstrijdschema verzoeken wij om je 
z.s.m. op te geven maar in ieder geval vóór woensdag 12 september.   
 
Doe mee en geef je op bij Edwin Broekkamp, 06–13949210 of mail naar 
info@terreintechniek.nl Het wordt vast weer een gezellige middag  met 
veel plezier en strijd ! 
 
 
Sporten in Odoornerveen weer begonnen! 
 
Na een welverdiende zomervakantie zijn de meesten van ons al weer aan 
het werk of aan de studie op school. 
Ook de gymzaal is uit de ‘vakantiestand’ gehaald, want alle sporten zijn 
weer begonnen. Voor iedereen die op een ongedwongen en gezellige 
manier wil bewegen zijn er op verschillende avonden/dagen in de week 
mogelijkheden genoeg! Bewegen bij SVO-Sport is daarnaast niet duur en 
je mag altijd vrijblijvend een paar keer meedoen om te bepalen of het iets 
voor je is.  
 
– Pilatus – Total Body/Tae Bo – Volleybal – 

– Zaalvoetbal – Bewegen voor Ouderen – 
 
Meer informatie bij Sportcoördinator Edwin Broekkamp, 06–13949210 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
IJSVERENIGING            RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
 
De Rabobank heeft dit najaar de Rabobank Clubkas Campagne, een actie 
van de bank in het kader van het jaar van de coöperatie. Verenigingen 
kunnen dan door middel van “stemmen” van Rabobankleden een 
financiële bijdrage binnenhalen. Door mee te doen kunt u vijf euro 
doneren aan een vereniging. DOE MEE en steun daarmee de 
verenigingen van Odoornerveen. 
De stemperiode is van twee tot en met 12 oktober. Leden van de 
Rabobank (lid voor 1 juli 2012) krijgen in september een brief met een 
inlogcode. U kunt daarmee één maal uw stem uitbrengen op een 
vereniging naar keuze. Elke stem is vijf euro waard.  
Stem op de ijsvereniging van Odoornerveen.. 
IJsvereniging en c.v.MIK doen samen mee aan deze actie. Met een stem 
op de ijsvereniging steunt u beide verenigingen. De baten zullen gelijk 
verdeeld worden. 

Bestuur IJsvereniging en c.v. MIK 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Verslag excursie “Meer dan turf, jenever en achterdocht...” 
 
Woensdag 29 augustus gingen we met 15 dames op stap. Goed dat Ria 
de Bie er weer bij was. We werden door Hinnie via mooie achterom- 
wegen naar Veenoord geleid. Bij Noord-Sleen ging het  meteen mis. We 
waren de laatste auto al kwijt. Aly had de aandacht er niet bij,  maar ze 
waren er eerder dan wij en zaten al op het terras. Ze misten wel een fraaie 
route. 
In het van Gogh Huis werden we na de koffie rondgeleid door een 
enthousiaste vrijwilliger. Van Gogh heeft in het najaar van 1883 maar 
enkele maanden in het logement gelogeerd . Desalniettemin  is er veel 
van zijn gedachten over deze streek en zijn bewoners bewaard gebleven 
door de brieven die hij aan zijn broer Theo schreef. Van Gogh, zoon van 
een dominee, was begaan met het lot van de armen en de misdeelden, 
maar werd lang niet altijd door hen begrepen en geaccepteerd. Ook in 
Veenoord vond men hem een vreemde sinjeur. Hij kwam daar aan met de 
trekschuit uit Hoogeveen, waar je in die tijd 7 uur over deed. Aan boord 
maakte hij schetsen van mede-passagiers. Zo ook een vrolijke aquarel 
van de vaart met de klapbrug en meer sombere olieverf tekeningen van 
het (veen)landschap. Deze zijn bewaard gebleven omdat hij ze opstuurde 
naar zijn broer Theo, die hem ook onderhield. Hij was zeer onder de 
indruk van de rust en de ruimte. Na enkele maanden is hij om  onbekende 
redenen plotseling vertrokken. De schetsen en schilderijen die nog nat 
waren, liet hij op de zolder hangen. Hij zou ze nog komen halen, maar dit 
is niet gebeurd. Een jaar later is bij een zolder schoonmaak de boel 
opgeruimd en in de kachel gestopt. Men zegt dat de erfgenamen van de 
herbergier er nog ruzie om maken! Je kunt in het logement de slaap- en 
werkkamer zien waar hij heeft gebivakkeerd en een filmpje met gesproken 
tekst uit de originele brieven. Lyrisch is van Gogh over zijn bezoek aan 
Zweeloo, waar destijds ook de beroemde Duitse schilder Max Liebermann 
verbleef. Helaas liepen ze elkaar mis, Liebermann  was na de zomer weer 
vertrokken. Van Gogh schilderde het kerkje van Zweeloo en omgeving. 
Vincent werd maar 37 jaar. Het bezoek  is de moeite waard, vooral door 
de rondleiding. Ze draaien op 25 vrijwilligers! 
Op naar het Industrieel Smalspoor Museum nabij Erica voor de lunch. 
We reden over een weg waar je niet harder kon dan 50 km, anders was je 
alle schroeven van de auto kwijt. Het was wel een prachtige route.  
Aangekondigd was een eenvoudige lunch, maar er ontbrak niets aan. 
Daarna gingen we met het smalspoor-treintje door het veengebied 



grotendeels over het origineel traject voor het turftransport. De rit was 
behoorlijk hobbelig, zodat je spijt kreeg dat je eerst gegeten had. We 
genoten niet alleen van de natuur, maar vooral van de enthousiaste 
verhalen van de machinist. Een kort bezoek aan de enig overgebleven 
turfstrooiselfabriek in Nederland was ook de moeite waard. We kwamen 
langs de gerenoveerde remise uit 1910, nu een rijksmonument. De 
machinist had veel kennis van het Griendtsveengebied, van de 
geschiedenis van de turfstrooiselwinning en de verschillende 
locomotieven. Zijn droge humor maakte het echt aantrekkelijk. Ook hier 
werd alles draaiende gehouden met vrijwilligers. Net als in het 
Openluchtmuseum in Schoonoord wordt zowel in Veenoord als Erica 
gebruik gemaakt van EG subsidies voor restauratie en realisatie van 
gebouwen. Dat is goed besteed geld om de historie van een gebied 
levend te houden voor volgende generaties en het geeft vrijwilligers 
voldoening en erkenning en een mooie werkomgeving. De machinist 
vertelde ons dat bijv. elke week een voormalig buschauffeur uit Beilen, 
een huisarts uit zuid-west Drenthe en een man helemaal uit Haarlem 
komen om te helpen locomotieven op te knappen en rondleidingen te 
verzorgen. Onlangs is één van de initiatiefnemers, oud werknemer van 
Griendtsveen, op 85-jarige leeftijd overleden. Buiten dit vrijwilligers-
gebeuren om zijn er plannen voor een groots Griendtsveenpark, met 
wolven en ander wilde dieren. Dit moet door de recessie nog even 
wachten en leek ons niet iets om wakker van te liggen. De golfbaan ligt er 
al met een niet rendabel conferentiecentrum. 
Het Oranjekanaal in beeld. Tot onze verrassing was er in het museum 
een tijdelijke tentoonstelling van 150 jaar Oranjekanaal. Heel veel 
bekends te zien op de vele foto's zoals de Snikke, het jaagpad en veel 
boerderijen, bruggen en de kalkovens in Odoornerveen. Misschien een 
idee om deze tentoonstelling ook eens naar het dorpshuis te halen? Wij 
genoten van de vele herkenningspunten, de meeste dames meer dan van 
de mooi opgeknapte locomotieven. 
Het opknappen van de locomotieven kost veel geld, wat ze bekostigen 
met de rondleidingen en de opbrengst van de consumpties. Eén 
locomotief had bijvoorbeeld vier nieuwe lagers nodig wat alleen aan 
materiaal € 800,00 kost. Mooi op tijd thuis, een gezellige dag, vanwege de 
goede stemming van de deelnemers en natuurlijk het mooie nazomer 
weer. 

Namens de reis commissie, Hinnie Dijks en Albertje Nienhuis. 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Nadat ook het bestuur van de stichting Verenigingsgebouw van een 
welverdiende vakantieperiode heeft genoten, kwamen wij onlangs weer bij 
elkaar na het zomerseizoen om de meest recente ontwikkelingen met 
elkaar door te spreken.  
In de laatste Snikke vermeldden wij dat de oud-ijzer-actie een volle 
kipwagen met metalen had opgeleverd. Bij het ter perse gaan was de 
opbrengst ervan echter nog niet bekend. Inmiddels is die opbrengst wel 
bekend. We zamelden in totaal 2200 kilo in, hetgeen een opbrengst van   
€ 460,-- tot gevolg had. We danken ieder die daaraan een bijdrage heeft 
geleverd. Dit bedrag zal onder andere worden ingezet in onze plannen om 
te komen tot herinrichting van het dorpshuis, waarover we u eerder 
berichtten. We hebben in het kader daarvan contact gelegd met een 
opleiding in Groningen om na te gaan of vanaf die zijde ook hulp, tips of 
informatie te verkrijgen is.  
De EK-openstellingen zoals we die rond de Europese kampioenschappen 
voetbal in juni hadden gepland zijn, in ieder geval dit seizoen, geen 
succes gebleken. De openstellingen kenden een lage opkomst. Nederland 
lag vrij snel uit het toernooi, waarna de verdere openstellingen tot de finale 
vervielen.  
In onze laatste vergadering hebben we de voorbereidingen getroffen voor 
onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Vooralsnog hopen we een dergelijke 
avond ergens in november te kunnen plannen. Alle vrijwilligers krijgen 
daarvan separaat, voor zover mogelijk per mail, bericht.  
In de zomervakantie hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk 
rondom de beoogde vervanging van de verwarmingsinstallatie. Het 
opvragen, doornemen en doorspreken van een aantal offertes met 
verschillende installatiebedrijven heeft echter tot een andere conclusie 
geleid dan dat vervanging van de installatie de meest juiste optie zou zijn. 
De huidige verwarmingsinstallatie is van degelijke makelij en voorzien 
wordt dat de meest kwetsbare onderdelen voor de middellange termijn 
nog voldoende te verkrijgen zijn, zo ze zouden moeten worden vervangen. 
Daarnaast is geconstateerd dat forse rendementsverbetering verwacht 
mag worden indien de vloer volledig wordt geisoleerd. Bovenin de 
gymzaal zullen twee blowers worden aangebracht die zullen voorzien in 
het naar beneden drukken van de opstijgende warme lucht. Het betreft 
hier blowers speciaal voor accommodaties als de onze, die een opdonder 
van een rondrazende bal kunnen weerstaan. Bij het monteren van de 
blowers zal rekening worden gehouden met de gangbare 
coulissenplaatsing ten behoeve van het toneel. De huidige boiler, die 



voortdurend een flinke voorraad warm water op temperatuur houdt, zal 
worden vervangen door een geiser. Het gevolg daarvan zal zijn dat de 
huidige douchecapaciteit na de hele operatie zal zijn afgenomen van 2 x 6 
douches naar 2 x 3 douches. We verwachten dat dit niet tot problemen zal 
leiden. Het keukentje in de gymzaal tenslotte wordt afgekoppeld van de 
warmwatervoorziening. Op dit moment ligt er van het aansluitpunt naar 
het keukentje een enorm lange leiding, die bij warmwatervraag veel 
energie vraagt. In het keukentje is een waterkoker beschikbaar die ingezet 
kan blijven worden bij incidentele activiteiten waarbij warm water nodig is.  
Wanneer we alle voorzieningen hebben aangepast verwachten we een 
forse besparing te realiseren op de energierekening, die in positieve zin 
een flinke impuls kan geven aan onze toekomstige exploitatiebegroting, 
die straks, na het afronden van Kern & Kader, geheel en al voor 
verantwoording van de stichting komt.  
We hopen nog deze nazomer de hele isoleringsoperatie te kunnen 
afronden. We proberen zo weinig mogelijk overlast te laten ontstaan voor 
de verschillende gebruikersgroepen,  maar mogelijk vergt het hier en daar 
tijdelijk wat aanpassing van mensen. We rekenen op uw begrip daarvoor. 
 
Op korte termijn zullen wij als bestuur weer het periodieke overleg voeren 
met de Deelnemers Advies raad, waarin iedere plaatselijke vereniging 
vertegenwoordigd is. We verwachten daarover, afhankelijk van de vulling 
van de agenda, een volgende keer iets over te kunnen vertellen. 
 
Op 12 september vinden de verkiezingen plaats in het Dorpshuis. 
 

Namens SVO, 
Robert Nijboer 

 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Een nieuwe jaargang van De Snikke betekent ook weer een nieuw 
seizoen om mee te spelen met de BINGO-actie van onze dorpskrant. Voor 
de volgende maand worden de verenigingen wederom gevraagd om rond 
te gaan met de verkoop van de BINGO-kaarten. De eerste getrokken 
nummers zullen dan in De Snikke van november verschijnen. 
Na afloop van het vorige seizoen was er enige onduidelijkheid hoe de 
prijzen worden verdeeld. Tot en met april waren er reeds goede BINGO-
kaarten ingeleverd maar de prijzenpot was nog niet leeg. Daarom zijn er 
met de trekking van mei 4 getallen getrokken en daarop zijn er wederom 
diverse goede BINGO-kaarten ingeleverd. De prijzen zijn echter alleen 
verdeeld op het eerste getrokken getal, omdat daarmee de prijzenpot leeg 
was. Omdat van te voren niet is in te schatten hoeveel goede kaarten er 
worden ingeleverd, zijn er meerdere getallen getrokken. Voor zover we 
deelnemers en met name inleveraars van volle BINGO-kaarten de 
verwachting zouden hebben gegeven dat men met het inleveren van een 
volle BINGO-kaart gegarandeerd in de prijzen zou vallen, spijt ons dat. 
We hopen met bovenstaande uitleg voldoende inzicht te hebben gegeven 
in het systeem van prijswinnaar-bepaling en blijven natuurlijk hopen dat u 
ook in het nieuwe seizoen weer  een aantal BINGO-kaarten zult afnemen. 
Mede dankzij deze jaarlijks succesvolle actie blijven wij namelijk in staat u 
maandelijks, geheel gratis en ongesubsidieerd, van het plaatselijk nieuws 
te voorzien.  
 
 



VROUWEN VAN NU 
 
In het dagelijks gebruik wordt alleen de naam Vrouwen van Nu voortaan 
gebruikt. 
Op 11 september a.s. komt de heer Lambert Reinds van de brandweer in 
Schoonoord over brandpreventie praten. Aanvang 19.45 uur in Dorpshuis 
“De Miet”. Kent u iemand die ook belangstelling heeft, neem haar eens 
een avond mee. 

Mieke G. 



KLEURPLAAT 
 
Hallo jongens en meisjes, 
De vakanties zijn weer voorbij en het nieuwe kleurseizoen is weer 
begonnen. Doen jullie allemaal weer mee? Je mag de kunstwerkjes weer 
inleveren op Noordzijde 23. Veel kleurplezier! 


