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Het is drie maand geleden sinds de laatste Snikke verscheen. 
De zomer lijkt voorbij te zijn. We hebben - ook zonder aan verre stranden 
te liggen – ook hier van mooi weer kunnen genieten. Niet iedereen was 
altijd blij met de zon en het droge weer. Om hun gewassen aan de groei te 
houden moesten boeren hier en daar beregenen.   
De graanoogst verliep grotendeels voorspoedig en de eerste aardappels 
voor Avebe zijn al weer gerooid en tot meel vermalen. Zo zullen langzaam 
maar zeker de velden weer kaal en leeg worden. Vrachtauto’s en grote 
landbouwmachines zullen we dus weer regelmatig op de weg tegen 
komen. 
Afgelopen zondag was er de fietspuzzeltocht die door c.v. MIK werd 
georganiseerd en die naar we hoorden weer een groot succes was. Er 
waren leuke opdrachten en vragen bedacht. Nu iedereen (nou ja, bijna 
iedereen) tegenwoordig met een telefoontje in de zak loopt waarmee je op 
bijna alle vragen een antwoord kunt krijgen, viel het bedenken van die 
vragen nog niet mee. Tijdens een van de opdrachten moest er zelfs met 
een bootje naar de overkant van het kanaal worden gevaren en terug. 
Ook in oktober heeft c.v. MIK weer een activiteit op het programma staan. 
In deze Snikke staat (al bijna traditie) ook weer een stukje uit een krant 
van 80 jaar geleden. Dat was in de tijd toen er in Odoornerveen zelfs twee 
scholen waren en ook in alle omliggende dorpen en dorpjes wel een of 
meer lagere scholen stonden. 
Hoe het probleem van het schoolgaan van de kinderen van 80 jaar 
geleden werd opgelost, werd niet in de krant vermeld. 
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Het verhaal van “Het kattie” is al heel wat jaren geleden geschreven en ja, 
het is in het Drents. We hopen dat ook niet-Drenten het kunnen lezen en 
begrijpen. 
In de weken 38 en 39 zal er weer iemand aan de deur komen om 
BINGOkaarten te verkopen. Door het kopen van deze kaarten draagt u bij 
aan het voortbestaan van onze dorpskrant en u heeft ook nog kans op 
een prijs! 



AGENDA 
   
  9 sep – Vrouwen van Nu 
17 sep – Klaverjassen 
20 sep – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od´veen) 
  1 okt  – Klaverjassen 
  1 okt  – Laatste dag kopie inleveren 
15 okt  – Klaverjassen 
17 okt  – Spooktocht 
18 okt  – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
29 okt  – Klaverjassen 
 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Hallo jongens en meisjes, 
Hierbij weer de eerste kleurplaat van het nieuwe seizoen. Hopelijk doen 
jullie allemaal weer mee. Ik denk dat er wel veel meer kinderen in 
Odoornerveen zijn die het leuk vinden om te kleuren, dus pak je 
kleurpotloden en stiften, maak er wat moois van en lever je kunstwerkjes 
in op Noordzijde 23. 
 



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
Het kan niet genoeg gezegd worden, maar de klaverjasavonden in 
Odoornerveen zijn fantastisch; er wordt stevig gestreden, maar altijd fair, 
plezierig en met veel gelach. Kom dus gerust dit jaar eens kijken en 
meedoen. 
Hieronder treft u alvast de data aan voor het seizoen 2014/2015. Wij 
zouden graag het aantal tafeltjes uitbreiden. Dus kom in grote getale 
klaverjassen dit seizoen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
     
Datum        Avond Week 
17-sep-14 1 38 
1-okt-14 2 40 
15-okt-14 3 42 
29-okt-14 4 44 
12-nov-14 5 46 
26-nov-14 6 48 
10-dec-14 7 50 
24-dec-14 8 52 

7-jan-15 9 2 
21-jan-15 10 4 
4-feb-15 11 6 
18-feb-15 12 8 
4-mrt-15 13 10 
18-mrt-15 14 12 
1-apr-15 15 14 
15-apr-15 16 16 
29-apr-15 17 18 

 
Wilt u eerst wat meer weten, voordat u zich aanmeldt, bel ons gerust. 
Harry Vleems (tel. 06-51098474) en Sjaak Janson (tel. 06-51155602) 
 
  



 TACHTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – Zuid 6 September 1934 – Een schoolkwestie 

De kinderen worden thuisgehouden 
Een 17-tal kinderen van hier bezocht tot 1 September j.l. de O.L.School in 
de buurtschap 't Haantje in de gemeente Sleen. Nu echter de gemeente 
Sleen met ingang van bovengenoemden datum geen vergoeding van de 
gemeente Odoorn meer ontvangt voor bedoelde kinderen, worden ze niet 
langer op de school op 't Haantje toegelaten. De ouders vragen nu voor 
hun kinderen toelating op de dichtstbijzijnde O.L.School in de gemeente 
Odoorn, nl. op die te Odoornerveen-Zuid. Het hoofd van die school mag 
de kinderen echter niet inschrijven, daar het gemeentebestuur van Odoorn 
heeft bepaald dat de kinderen naar de O.L.School te Klijndijk moeten. De 
ouders weigeren pertinent hun kinderen naar die verderaf gelegen school 
te zenden en houden hun kinderen thuis, met het gevolg dat deze al een 
paar dagen geen les meer ontvangen. Men heeft de tusschenkomst van 
de Vereeniging van Volksonderwijs ingeroepen. 
't Is te hopen dat de kwestie spoedig tot een oplossing komt. 
 
 
  



BETER BEWEGEN 50+ 
onder leiding van Dorien Zuidland 
 
Seizoen 2013 – 2014 liep ten einde. Voor we stoppen (vakantie) gaan wij 
altijd iets gezelligs doen. Wij zoeken dan graag iets in de buurt. Dorien 
had daarvoor een leuk idee. 
Aan de Noordzijde is een Bed & Breakfast, dus dat is dichtbij. Er werd 
contact opgenomen en een datum voor een bezoek afgesproken. 
De heer Iepenburg ontving ons met koffie en thee met wat lekkers erbij. 
Hij vertelde ons over de verbouwing en inrichting van het pand. Samen 
met zijn vrouw heeft hij alles zelf vertimmerd. 
Hij liet ons de kamers met bad en ook de keuken en hun eigen verblijf 
zien. Alles was sfeervol ingericht. 
Na de bezichtiging konden we buiten zitten en zagen hoe de heer 
Iepenburg in korte tijd een maaltijd voor ons klaar maakte. 
Boven een houtvuurtje hing een grote pot waarin kip, tomaat, ui, paprika 
en kruiden lekker begonnen te ruiken, wat onze eetlust opwekte. 
Een klein potje diende als ons bord en we lieten ons het heerlijke 
suddergerecht goed smaken. 
Dorien bedankte de familie Iepenburg voor de geslaagde uurtjes met het 
overhandigen van een geschenkje. 
Nu een paar maand vakantie beginnen we nu aan een nieuw seizoen. 
Een keer in de 14 dagen komen we op donderdagmiddag van twee tot 
vier uur bij elkaar voor een paar uurtjes “Spel en Bewegen”.  
Dit vindt plaats in het dorpshuis “De Miet”.  
Het eerste uur wordt altijd besteed aan een gezelschapsspel; meestal 
spelen we dan Rummikub. In het volgende uur lopen we even warm om 
daarna wat gymnastiekoefeningen te doen, waarbij we zoveel mogelijk 
spieren van het lichaam in beweging brengen. Soms doen we de 
oefeningen staand, maar ook wel zittend op een stoel, of de stoel wordt 
als houvast gebruikt. Verder doen wel een balspel of iets met pionnen. 
We hangen dus niet in de ringen of aan de rekstok; we doen alleen die 
dingen die we kunnen en wat je niet kunt, hoef je niet te doen. 
Wij zouden graag wat meer leden willen hebben want ons clubje is maar 
klein. Dus: “Kom erbij, dan zijn wij ook blij! 

Annie Spinhoven 
 
  



DE ZONNEBLOEM. 
 
Hoe een klein initiatief uit kan groeien tot een massale beweging .Dat is 
de successtory van de Nat.Verg. De Zonnebloem. 
Het begon vlak na de Tweede Wereld oorlog met een radioprogramma 
voor zieken en gehandicapten van de KRO presentator Alex van 
Wayenburg. Zo waanzinnig populair, dat op 17 januari 1949 de Stichting 
de Zonnebloem werd opgericht. Nadat de Stichting in 1964 een vereniging 
is geworden, groeide de Zonnebloem langzaam maar zeker uit tot de 
grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland.  
Wij als de afdeling Odoorn en Omstreken zijn daar een onderdeel van. 
De afdeling Odoorn is opgericht in 1978 en bestaat uit de vijf dorpen, 
Odoorn , Odoornerveen , Klijndijk , Exloo , Valthe. 
Mevr W Arends uit Odoorn is hoofd bezoekwerk , hier kan men zich 
opgeven als men een bezoekje wil ontvangen of mee wil doen aan één of 
ander uitje die de Zonnebloemafdeling Odoorn organiseert. 
Ook voor de vakantieweken van de Regio Emmen kan men zich hier voor 
opgeven. 
Zo organiseren we in januari een gezellige middag in Ons Dorpshuis te 
Valthe. De gasten uit de buitendorpen worden met de bus gehaald. Verder 
zijn er nog diverse uitstapjes. 
Om dit alles te financieren staan we ook op braderieën om lootjes te 
verkopen met de tekst altijd prijs, In april is de Nationale loten verkoop. Dit 
doen we met alle vrijwilligers per dorp . In september  de nationale 
ziekendag brengen we een bloemetje bij de zieken , gehandicapten en 
ouderen die dreigen te vereenzamen. 
Heeft U ook wat vrije tijd met aandacht voor de medemens en zin in om 
als vrijwilliger, deelnemen in het bestuur bij de Zonnebloem afdeling 
Odoorn en omstreken dan kunt U zich aanmelden bij Hoofd-bezoekwerk 
Willie Arends te Odoorn tel;   512925. 
Of bij één van de aanspreekpunten. 
Janny Bakker  Klijndijk  tel; 513725 
Janny Deen  Valthe   tel; 513103            
Ina Kootstra  Exloo   tel; 549819 
Janny Hooiveld Odoornerveen  tel; 06-57886907 
 
  



DE ZONNEBLOEM 
 
Vrijdag 27 juni naar `t Loo 
 
Deze reis werd georganiseerd door Nationale Vereniging 
De Zonnebloem. 
Het vervoer door busondernemer Munckhof en we 
reisden met Drenthe Tours. 
In Exloo stapten om 7.30 uur 2 vrijwilligers en 9 gasten 
in de bus en dan richting Odoorn vanuit Valthe ging men 
met auto`s, waar de andere gasten stonden te wachten , we hadden een 
liftbus en iedereen kon mee met de bus. Om 8.00 uur ging het richting 
Apeldoorn . Onze voorzitter heet een ieder welkom en vertelde de indeling 
voor deze dag. 
Om 9.30 uur waren we al in Apeldoorn waar we om 10.00 uur werden 
verwacht. 
Even gewacht, tot  de gastdames van de Zonnebloem arriveerden en zij  
gingen de rolstoelen uitdelen  die we besteld hadden.  Ieder groep kreeg  
één rolstoel  mee voor gasten die niet al te goed ter been zijn. Even de 
toilet bezocht en dan is er koffie met heerlijk appelgebak. Eén van de 
gastdames vertelde hoe deze dag zal verlopen en gaf ons een intree 
bewijs en een bon voor een drankje. We werden in twee groepen verdeeld 
in een A en een B groep. Groep A bezocht eerst het paleis en groep B de 
tuinen. Om 12 uur is er de wisseling. Ook konden de gasten met een 
aangepast pendelbusje naar het paleis en naar de tuinen, want lopen was 
het wel een eindje. 
Om 13.30 uur was de lunch in de Prins Hendrik garage bestaande uit een 
kom soep 1 broodje met kaas en 1 met een kroket en een glas 
sinaasappelsap. 
Na de lunch kon ieder zijn eigen gang gaan , je kon de expositie over 
Grace Kelly bezichtigen of heerlijk op het terras van de zon genieten . Om 
15.30 uur nog even een drankje en dan richting de bus. De rolstoelen 
even weer inleveren en dan de bus in richting Drenthe. Ook kregen we 
nog informatie voor het komende seizoen  wat bloemzaadjes en een 
rolletje pepermunt voor onderweg mee. Nog even de gastdames bedankt 
voor hun inzet en dan richting Odoorn waar de eerste gasten weer 
uitstapten. Om 18.00 uur was iedereen weer thuis,. 
Het was een heel geslaagde dag.          

Namens het bestuur. 
J.B.E. 
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Fietspuzzeltocht c.v. MIK 
Na de zomervakantie stond voor ons als bestuur de eerste activiteit weer 
op het programma, de jaarlijkse fietspuzzeltocht. De weergoden waren 
ons gunstig gezind, want de hele route is het droog gebleven. Het leek er 
in eerste instantie op, dat er zware buien zouden komen, maar gelukkig is 
dat ons bespaard gebleven, waardoor we rond 14.00 uur ’s middags toch 
met 24 deelnemers van start zijn gegaan. De route liep vanaf het 
dorpshuis richting de Borgerzijtak, door naar De Tip op De Kiel, 
vervolgens door het bos tot aan de picknickplek waar de snackmobiel 
altijd geparkeerd staat aan het einde van De Kiel. Hier volgde de pauze. 
Even iets drinken met een versnapering erbij. Maar na de aankomst van 
groep 3, verwacht je als volgende groep, groep 4, toch? Helaas na groep 
3 kwam groep 5 er al aangefietst. Toen ging ons een lichtje branden, 
groep 4 zal toch niet verkeerd gefietst zijn? Dus ja, wat doe je dan als 
bestuurslid? Toch maar even iemand van dat groepje bellen, om te kijken 
waar ze gebleven zijn. Wat bleek? 2 regeltjes routebeschrijving op papier 
gemist, en ja, dan fiets je toch echt de verkeerde kant op. Gelukkig net op 
tijd gebeld, want anders was dit groepje in Elp beland, haha. Zo blijkt maar 
weer, goed lezen is het halve werk om op de juiste plek terecht te komen. 
We laten maar achterwege wie dit zijn geweest?! Vervolgens werd de 
route vervolgd richting het Loomeer, waar men de weg over moest steken 
om via het bos uiteindelijk bij de Kanaalstraat in Eeserveen aan te komen. 
Verder fietsen langs het kanaal en dan via de Achterweg weer richting het 
dorpshuis. Onderweg moest men verschillende opdrachten uitvoeren en 
zo kwam er uiteindelijk een winnende groep! Dit waren Jeroen, Laura, 
Milan en Norah Evenhuis. Nu zal u wel denken, ja dat kan ook niet 
anders, als je als bestuurslid alles al weet, maar nee, Jeroen was niet 
aanwezig geweest bij de vergaderingen over deze puzzeltocht, dus hij 
wist van niks. De notulen heeft hij als het goed is pas afgelopen 
zondagavond ontvangen. De taart die er gewonnen kon worden, was 
eerlijk verdiend! En als winnaars onder de kinderen, waren het eveneens 
Milan en Norah Evenhuis op een gedeelde plek met Anouk en Meike 
Boels. Zij hebben met z’n vieren een heerlijke zak snoep gedeeld. Na 
afloop nog even nagezeten in ons vernieuwde dorpshuis. Met de 
complimenten aan de commissie die het opnieuw heeft ingericht! Wat is 
het namelijk mooi geworden! Heel sfeervol! Hier kan menigeen weer een 
heleboel gezellige uurtjes doorbrengen! Dus het zat met elkaar nog even 
heel gezellig na aan de nieuwe stamtafel! Kortom het was een hele 
supergezellige middag! Alle deelnemers bedankt voor jullie komst! 
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Zomergroet c.v. MIK 
De zomergroet van c.v. MIK bestond dit jaar uit het kweken van 
suikermaïs. Wie kweekt de langste maïsplant? Vol goede moed gingen we 
met 2 bestuursleden afgelopen zaterdagmiddag op pad. 12 personen 
hadden zich opgegeven en de zaadjes in mei ontvangen. Uiteindelijk 
waren er 11 personen bij wie we langs moesten gaan, want bij 1 persoon 
was er niks van terecht gekomen. Dus 11 adressen langs om te meten. 
En de uitslag volgt hieronder: 
  
1 Pien Bonga  2,72 mtr 
2 Trea Evenhuis 2,45 mtr 
3 Hilly Cremers  2,44 mtr 
4 Erik Vrielink  2,40 mtr 
5 Coos Reinink  2,35 mtr 
6 Albertje Nienhuis 2,12 mtr 
7 Laura Kwant  2,12 mtr 
8  Truus van Eeden 2,12 mtr 
9 Arthur Brauckman 2,10 mtr 
10 Paulien Exterkate 2,07 mtr 
11 Kitty Eggens  2,06 mtr 
 
Ook hier blijkt de winnaar weer een bestuurslid te zijn. Maar zoals een 
ieder ziet, stak ze er toch echt met kop en schouders bovenuit! Dus Pien, 
nadat de beker van de zomergroet is gegraveerd, zal deze jouw kant op 
komen en mag je er een klein jaar van genieten. 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
  
Op dinsdag 9 september a.s. hebben wij onze eerste verenigingsavond. In 
de vernieuwde ambiance van De Miet zullen wij dit seizoen van start gaan 
met weervrouwe  Harma Boer van TV Noord. Hopelijk kan zij ons veel uit 
de doeken doen over het weer. Het is deze zomer ook weer gebleken, dat 
er zeer veel verschillen zijn tussen het Noorden van Nederland en het 
Zuiden. Tot nu toe komen wij er in Drenthe wel goed van af, alhoewel nu 
menigeen zal zeggen dat dit niet het geval is, want in het vroege voorjaar 
waren er veel buien, waardoor de net ingezaaide gewassen nogal wat te 
lijden hebben gehad. Later deze zomer was dat op de velden goed te 
zien. Hele plekken waar het gewas nauwelijks opkwam en andere waar 
het welig tierde.  
Onze reiscommissie heeft ook weer een leuk programma samengesteld. 
Het eerste uitje ging al op 3 september van start. We gingen naar de 
Middeleeuwen in Westerwolde.  
Mochten er nog dames zijn in Odoornerveen die interesse hebben in onze 
vereniging, dan zijn zij van harte welkom om eens een avond bij te wonen.  

Marijke Uitbeijerse                      
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
afdeling Odoornerveen 
 
Agrarische Dagen 2014 in onze gemeente 
Stiny van Bergen zit vanuit onze afdeling in de provinciale Agrarische 
Commissie van Vrouwen van Nu. Als iemand daarin aftredend is krijgt ze 
de opdracht de jaarlijkse provinciale agrarische dagen te organiseren. 
Stiny heeft dit opgepakt en eind 2013 een commissie van tien personen 
samengesteld uit de afdelingen  Odoorn en Odoornerveen. Uit onze 
afdeling zijn dat Stiny van Bergen, Hilly Cremers, Eppy Nieuwlaat, Ciska 
Zandbergen en ondergetekende. 
Wij zijn voortvarend aan de slag gegaan.  
Met gevolg: Een aantrekkelijk programma waaronder een bezoek aan 
proefboerderij 't Kompas, stoeterij/ hengsten houderij Tewis & van Kooten, 
LOFAR en een  toeristische route over de Hondsrug. De start van de dag, 
lunch en afsluiting is steeds bij café Bussemaker in Exloo. 
Met gevolg: Financiële bijdragen van meer dan dertig sponsoren veelal 
op agrarisch gebied en leuke attenties voor in de “kado tassies”.  
Met gevolg: 1400 betalende deelnemers uit de provincie vanuit 78 
afdelingen van Vrouwen van Nu. 
Burgemeester Marco Out zal de opening verrichten en de voorzitter van 
het landelijk bestuur de afsluiting. 
Onder het motto: “goed doen waar wij goed in zijn" vragen we aan de 
bezoekers een tegenprestatie. Een donatie aan de voedselbank Drenthe 
in de vorm van een eigengemaakte pot jam. Vrouwen van Nu kennende 
zonder twijfel succes verzekerd. 
Wanneer? Het hele gebeuren vindt plaats op 7,8,9 en 14,15,16 oktober 
a.s. Elke dag gaan we met vier bussen op pad. Mij dunkt een activiteit om 
trots op te zijn.  
Maar....er moet nog heel wat gebeuren zoals 10.000 bloembollen in 1400 
papieren zakjes doen en vast nieten met een visitekaartje bij Cremers in 
de schuur. 1400 Cittaslow tasjes inpakken met giften in de garage van 
Schippers.....en dan nog het vele organisatorische werk.  
 

Namens de werkgroep Agrarische Dagen Odoorn/ Odoornerveen, 
Albertje Nienhuis-Naber 

 
N.B. Mijn bijdrage zit er tot 14 oktober op. Jammer want het begint nu echt 
spannend te worden. Wij vertrekken nl. voor een campervakantie naar 
San Francisco en de natuurparken in West Amerika (ja echt waar, 
gepland in oktober vorig jaar). 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
Met een nieuw publicatieseizoen van De Snikke nemen ook de activiteiten 
van de stichting Verenigingsgebouw weer een aanvang. Het bestuur 
namelijk, gelijk de Snikke, hield ook 2 maand zomerreces. 
In vergadering, dinsdag jongstleden, kwamen wij weer langzaam op gang 
in een nagenoeg geheel heringericht dorpshuis. Als bestuur zijn we zeer 
content met de nieuwe inrichting! Voor sommige gebruiksgroepen zal het 
wellicht even wennen zijn, maar we menen dat we met de nieuwe 
inrichting een ruimte en sfeer gecreëerd hebben waar veel mensen zich 
uiteindelijk op hun plek zullen voelen.  
De zomervakantie zit erop, de sporten zijn weer begonnen en ook 
bestuurlijk breekt voor ons een nieuw seizoen aan waarin onder andere 
de mogelijkheden tot het vervangen van de gymzaalvloer zullen worden 
onderzocht. Velen van u zal het niet zijn ontgaan dat de vloer met name 
op de tweede helft mankementen vertoont die weliswaar het sporten nog 
niet beletten, maar die op de langere termijn wel forse effecten gaan 
hebben indien niet tot vervanging wordt overgegaan. We gaan daarbij niet 
over één nacht ijs. We houden inwoners op de hoogte via De Snikke en 
ook de deelnemersadviesraad wordt betrokken bij eventuele 
voorgenomen besluiten hieromtrent.  
Al gedurende langere tijd is het bestuur op zoek naar iemand die de 
functie van sportcoördinator over wil nemen van de huidige 
sportcoördinator. Een tot op heden intern in beperkte kring gehouden 
inventarisatie heeft niet tot gegadigde kandidaten geleid. Via deze weg 
willen we belangstellenden voor deze functie oproepen zich te melden bij 
het bestuur, waarna verdere verkenning van de functie kan plaatsvinden. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Alexander Evenhuis (voorzitter) 
op nummer 06 20971533.  
Een nieuwe inrichting… Nog enige zaken moeten worden aangepakt, 
waaronder de ramen ter hoogte van de keuken, de afscherming voor de 
dartplek en de bewerking van de afdekplaat van het biljart met foto’s. Ook 
wachten we nog op bestelde stoelen en barkrukken. Het dorpshuis is in 
ieder geval in staat van gereedheid doordat nu nog steeds teruggevallen 
kan worden op (een deel van) het beschikbare oude meubilair. Als bestuur 
meenden we dat de herinrichting voor onze inwoners niet ongemerkt 
voorbij zou moeten gaan en daarom willen we op 31 oktober, ’s avonds, 
via een grotendeels informele bijeenkomst stilstaan bij die nieuwe 
herinrichting met een gezellige avond met een livemuziek. Noteer die 
avond alvast in uw agenda! We komen hierop terug in de volgende 
Snikke! Het bestuur wenst u veel plezier in en rondom het 
verenigingsgebouw!    Robert Nijboer, secretaris 
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SPOOKTOCHT 

 
 

Spanning en veel plezier zal er zijn op deze donkere avond in het bos. 
Deze tocht is op vrijdag 17 oktober en we verzamelen om 19.30 uur bij 
dorpshuis De Miet. 
Deze avond is er voor ieder vanaf 12 jaar. Voor vervoer naar het bos 
wordt gezorgd. 
We hopen daarna nog gezellig ervaringen te kunnen 
uitwisselen in De Miet. 
 
Vragen en opgeven : 
Pien Bonga  06-30739788 
Wendy Cremers 531825 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Evenals voorgaande jaren zullen we ook dit seizoen weer BINGO spelen. 
De verenigingen van Odoornerveen hebben de taak van de verkoop van 
de BINGO-kaarten weer op zich genomen. In de week van 15 tot 26 
september zal er iemand bij u langs komen om te vragen of u mee wilt 
spelen. Niet alleen heeft u kans op een leuke prijs bij een volle BINGO-
kaart, u levert hiermee ook een bijdrage aan het voortbestaan van onze 
dorpskrant. Mensen die buiten Odoornerveen wonen en toch graag willen 
meespelen, kunnen BINGO-kaarten verkrijgen bij Bert Eggens, Noordzijde 
7-G, Odoornerveen, tel: 0591-512355. 
De kaarten kosten € 0.50 per stuk en u mag zoveel kaarten kopen als u 
wilt! De eerste getallen zullen in de Snikke van oktober worden 
gepubliceerd. We wensen u in ieder geval succes met het doorstrepen 
van de nummers. 
  



PUZZEL 
 
In deze jaargang van De Snikke wordt iedere maand een puzzel 
geplaatst. Bedoeling is dat iedere puzzel betrekking heeft op ons dorp 
Odoornerveen. Indien er voldoende oplossingen worden gestuurd dan 
wordt er een competitie aan gekoppeld. De oplossingen kunnen worden 
gestuurd naar desnikke@hotmail.com of in brievenbus Noordzijde 7-B. 
 
De eerste puzzel betreft een simpele woordzoeker. Door alle gegeven 
woorden door te strepen (horizontaal, verticaal en diagonaal) wordt de 
oplossing gevormd door alle overgebleven letters. Succes! 
 
 
 
  



 
S V R O E Z P L A T T E L A N D G P M A K S E Z E 
I B R V O U E R N E T E I B R E K I U S H E T N B 
N O I E U I T H C O T R E O T A C H T E R W E G A 
T S W S T D D N E V A R K E N S H O U D E R I J R 
E L S R O Z E N E E V G N A L O T U R F V D D E T 
R A O L N I E R N A C H W T E R K L A A P G M T J 
K A B E E J L T U D E A B O O K B T R D Y E L E E 
L N S O E D E N I S T K K E I I O K N M K E W O D 
A O K O L E E R M E T N E P R V E O Z K E U E K E 
A C V M I K M A R N D O P O J N R A I T O R J H T 
S D I E H G I L L E Z E G A S A A N E B E I W T O 
J O N V I S S E N R N A A N N L S E R J W E E G R 
I B D A G N I P M A C G K J A E V E N O O S B U E 
R O E A Z A L S M O P M E N D E K N H D L D S R N 
E E L A T E E O L A L K I P O K S R O E D E I B W 
D R A E F D O C D I A R P R A O N O P S K M T S I 
U D N R A G N I T N B R D O E A R P S L N I E A J 
O E G I K K R A A E H U E D M N A D A T I E N M K 
H R E F O R M A A T I I E O E D R N Z G A T A R N 
N I S S V O L L V O N M M R R I D S B I T S R E G 
E J B A A K A T J I Z T V A R B E N V A J N Z O E 
P L R N E S T E I F N E A F O S P R E K E D N B  P D U V O O T A R W E G R U D N A L S A R G E O N 
I S G M K M V D A N L L W E S I U H S P R O D M A 
K A B O R G E R Z I J T A K L D L E V T R O P S   

 
AARDAPPELS DESNIKKE LEEM TARWE 
ACHTERWEG DORP MAIS TOERTOCHT 
AFGRAVING DORPSHUIS MANRHOWIJK TONEEL 
AKKERBOUW DVMKM NOORDZIJDE TORENWIJK 
BARTJE FIETSEN ODOORNERVEEN TURF 
BOER GERST ORANJEKANAAL VARKENS 
BOERDERIJ GEZELLIGHEID PLATTELAND VARKENSHOUDERIJ 
BOERMASBRUG GRASLAND RUIMTE VEETEELT 
BORGERZIJTAK GYMZAAL RUST VISSEN 
BOS JAAGPAD SINTERKLAAS WATER 
BOSLAAN KIPPEN SLIB WEBSITE 
CAMPING KIPPENHOUDERIJ SOCIAAL ZAND 
CVMIK KOEIEN SPORTVELD ZESKAMP 
DELANGESBRUG LANDBOUW SUIKERBIETEN ZIJTAK 
DEMIET LANGVEEN SVO ZUIDZIJDE 



 
 

 
 

Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken verzorgt begrafenissen en 
crematies, voor leden en niet-leden, zonder winstoogmerk. 

 
Wij beschikken over een eigen uitvaartcentrum. 

 
Bij een overlijden belt u met UGNA Uitvaartverzorging: 

0800-0242526 
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar. 

 
Voor inlichtingen van Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken kunt u 

terecht bij: Be Komduur 0591-549582 voorzitter 
 

Aula: Schaapstreek 2 7873TG Odoorn 
Aulabeheer: Jurrina Brouwer: 06-23942989 

Bgg.: Esther Otter: 06-53851074 
 
  


