
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  30 september 2015    
 
Voorbij zijn weer de vakanties, iedereen is weer aan het werk, kinderen 
gaan weer naar school, voor het eerst naar het basisonderwijs of naar een 
school voor het voortgezet onderwijs. Het lijkt alsof kinderen steeds jonger 
naar school gaan. Ieder jaar zie ik van die “ukkies” die voor het eerst 
dagelijks een heel eind moeten fietsen om naar school te gaan.  
Het valt niet altijd mee, zeker niet na de toch mooie augustusmaand die 
we hadden. Voorbij lijkt de zomer; nu moeten we het opeens met heel wat 
graden minder doen, maar ook dat went weer.  
In het dorp zijn allerlei mensen opnieuw bezig met de voorbereidingen 
voor het uitgestelde dorpsfeest dat nu het komend weekend zal plaats zal 
vinden. In het programmaboekje dat u plm. drie maand geleden ontving 
staat dat het na vijf jaar weer tijd is voor ons reguliere dorpsfeest. Voorop 
het boekje staat: “Odoornerveen 160 jaar”. Een dubbele reden dus om 
te feesten! Voor de inwoners is dat geen enkel probleem.  
Met deze Snikke gaat onze dorpskrant haar 36ste jaargang in, een 
dorpskrant voor Odoornerveners, maar ook door Odoornerveners!  De 
redactie hoopt weer veel kopij van de verenigingen te kunnen publiceren 
en natuurlijk kopij voor de diverse rubrieken waar toch ieder jaar weer 
vrijwilligers aan meewerken.  
Een goeie en plezierige septembermaand gewenst!   
 
  

September 2015 Jaargang 36 Nummer 1 



AGENDA 
   
12 sep – Dorpsfeest (c.v. MIK, Plaatselijk Belang) 
13 sep – Dorpsfeest (c.v. MIK, Plaatselijk Belang) 
14 sep – Start verkoop BINGO-kaarten 
15 sep – Vrouwen van Nu 
16 sep – Klaverjassen 
19 sep – Oud papier (c.v. MIK) 
30 sep – Klaverjassen 
30 sep – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
9 okt   – Smokkeltocht (c.v. MIK) 
14 okt – Klaverjassen 
17 okt – Oud Papier (Plaatselijk Belang) 
28 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 (van 1 t/m 12 jaar) 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. 



VROUWEN VAN NU 
 
Een nieuw verenigingsjaar 
 
 
Het nieuwe verenigingsjaar van de Vrouwen van Nu gaat op 15 
september weer beginnen. Er zijn voor het nieuwe jaar weer tal van leuke 
mensen gecontracteerd die onze avonden zullen verzorgen. Als u de 
verslagen van deze avonden in de Snikke volgt, dan kunt u het allemaal 
meemaken. De reiscommissie heeft op 2 september al weer een leuke 
reis in petto. We gaan namelijk in Workum naar het Jopie Huisman 
museum en bezoeken het pittoreske Hindelopen. Het jaar 2016 staat in 
het teken van ons 80-jarig bestaan. Dit bestaan zal in februari 2016 
worden gevierd. Het is nog een verrassing voor de leden hoe wij dit gaan 
vieren. Ook is het u misschien niet ontgaan dat er afgelopen weken op 
donderdagavond een groep dames de fiets hebben gepakt en leuke 
routes zijn gaan fietsen. Elke donderdag zo’n 30 kilometer. De route werd 
iedere keer door een andere deelnemer uitgezet. De ene keer vanuit 
dorpshuis de Miet en de andere keer vanuit Schoonoord. Zo kwamen wij 
op weggetjes en gebieden die sommigen van ons niet eerder hadden 
gezien. Zolang het weer en het donker dit toelaat blijven we dit doen.   
 

Wij hebben er weer zin in !!!!!!!  
Marijke Uitbeijerse 

  



VROUWEN VAN NU 
 
Reisje naar Workum en Hindeloopen  
 
 
Nog vóór de maandelijkse bijeenkomsten van de Vrouwen van Nu waren 
begonnen had de reiscommissie al een dagje uit op het programma staan.   
Woensdag 2 september hadden zich om acht uur zestien vrouwen bij het 
dorpshuis verzameld om aan het reisje deel te nemen.   
In vier auto’s vertrokken we naar Workum voor een bezoek aan het  
museum van Jopie Huisman. Het was nog een hele kunst om allemaal bij 
elkaar te blijven, maar desondanks kwamen we samen tegen tienen aan. 
Bij het uitstappen begon het net te regenen. Aan het eind van de dag zou 
blijken dat dit de enige regen was die we deze dag hadden gehad.   
Het museum was gauw gevonden en na de koffie met appeltaart en een 
kleine inleiding kwam er een gids die  ons een korte rondleiding door het 
museum gaf. Zij was al lang een vrijwilligster van het museum maar dit 
was haar eerste rondleiding.  
Daarna was het mogelijk om een audiotour mee te krijgen door het 
museum waarbij je individueel kon luisteren naar wat Jopie zelf over zijn 
leven en schilderijen vertelde. De meeste dames keken in de filmzaal naar 
een film over het leven van Jopie Huisman.   
Maar ook kon ieder op eigen gelegenheid rondkijken. Dat was zeker de 
moeite waard. Het werk van Jopie Huisman laat een grote 
verscheidenheid aan technieken en vooral onderwerpen zien. In enkele 
vitrines lagen ook de voorwerpen die door hem zo levensecht waren 
geschilderd.  
In 1938 haalde hij op de ambachtsschool in Sneek zijn diploma 
huisschilder. Na een jaar werd hij plateelschilder bij de aardewerkfabriek 
Aurora in Workum. Tijdens de oorlogsjaren zat hij enkele jaren 
ondergedoken en na wat schilderen, tekenen en vissen (Palingen als 
kachelpijpen! stond er ergens in het museum), begon hij in 1953 een 
handel in lompen en oud ijzer. Tien jaar later heeft hij zijn eerste 
schilderijententoonstelling. Door de jaren heen veranderde zijn 
schilderkunst. Veel onderwerpen op zijn schilderijen laten afgedankte 
spullen zien, dit is ook het werk waardoor hij het bekendst is geworden. 
Jopie, een bijzondere man, stierf in 2000 maar zijn schilderwerk is nog 
altijd te zien en wordt door velen bewonderd.  
Om twaalf uur vertrokken we naar Hindeloopen waar we in het restaurant 
van het  Schaatsmuseum meteen voor de lunch konden aanschuiven. 
Ieder kreeg een kop tomatensoep en een bord met traditioneel belegde 



broodjes; roggebrood met kaas, bruin brood met plakjes worst en Fries 
suikerbrood. Ook werd er nog een kroket rondgebracht. Genoeg dus om 
de middag door te komen.  
Hierna konden we het museum bekijken. Een ongelooflijke hoeveelheid 
schaatsen is er te zien, heel veel oude schaatsen natuurlijk en elk paar 
was weer anders. “Houtjes of Holties” worden ze nu een beetje 
minachtend genoemd. Ze werden met leren riemen of touwtjes 
vastgeknoopt.  
Kinderschaatsen, grote schaatsen, krulschaatsen, Friese doorlopers, 
Zuid-Hollandse baanschaatsen, schoonrijders, een enorme variatie.  Niet 
alleen Nederlandse schaatsen zijn er te zien 
maar er liggen ook schaatsen uit diverse andere 
landen. Dit museum herbergt dan ook de grootste 
schaatsencollectie ter wereld. Veel beroemde 
schaatsers hebben er een eigen vitrine en nu was 
er een speciale expositie over Jeen van den 
Berg. Ook de Oranjes hebben een vitrine met 
daarin hun schaatsmomenten. Natuurlijk wordt er 
aan elke Elfstedentocht veel aandacht besteed, 
kortom ieder die gek van schaatsen is kan hier 
zijn/haar hart ophalen.  
Verder is er een pottenbakkerswerkplaats, een smederij en een 
schaatsenmakerij die laten zien hoe er vroeger werd gewerkt. In ditzelfde 
museum is ook heel veel Hindelooper schilderkunst te zien en te koop en 
wie zijn oud kastje of tafeltje in deze trant wil laten schilderen, kan hier 
terecht.  
Tot slot kregen we nog een maakten we nog een wandeling door 
Hindeloopen onder leiding van een gids. Zij was in het stadje geboren en 
kon daarover heel veel en ook onderhoudend vertellen. Het voert helaas 
te ver om ook dit nog uitgebreid te beschrijven.  
Terug in het schaatsmuseum kregen we nog een kop thee of koffie met 
een bonbon waarna we om vier uur weer naar Odoornerveen vertrokken.  
Ieder was het er over eens dat dit weer een heel geslaagde dag was.  
 

Gineke Loman 
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BLOKGOOIEN  
 
Blokgooien is door de Unesco als immaterieel erfgoed erkend (bron 
DvhN). Wij doen het hier in Odoornerveen ook al generaties lang in de 
winter op het Oranjekanaal. Tenminste als het kanaal betrouwbaar 
dichtvriest. Mijn ervaring met blokgooien is beperkt tot het spel bij de 
Scholtensbrug. Vaak voor de boerderij van Cremers omdat er een 
wedstrijdbaan voor de school intact moest blijven. Bij het blokgooien met 
zorgvuldig uitgekozen handzame keien, kan het ijs weleens een beetje 
beschadigd raken. Het gebeurt onder verschillende benamingen, ook op 
het land. In Orvelte, waar Albertje geboren is, speelden ze het spel op een 
breed stuk zandweg, grond van de Boermarke, bij de brug naast de 
boerderij van haar opa. Ons blokgooien bij de Scholtensbrug wordt 
gespeeld met een blok rondhout, 30cm hoog en ongeveer 10 cm dik. Het 
blok wordt in een rondje geplaatst van zo'n 80cm doorsnee. Daarop 
worden stuivers gelegd, door elke speler één als er een man of zes 
meedoen. Alle stuivers met munt naar boven en kop naar onderen. We 
hebben een voor- en een achterlijn. De totale lengte van het speelveld is 
bij ons ongeveer 60 meter. Het blok staat op 40 meter. Als er op het blok 
gegooid wordt, tellen alleen de stuivers die met de kop naar boven én 
binnen de cirkel liggen. Alleen dan mag je doorspelen. Je kan ook de kei 
van een andere speler raken. Die is dan af (dood). Als je alle andere 
spelers doodgegooid hebt, ben je winnaar en krijg je alle stuivers. Ook is 
het spel uit als het blok leeg is. Iedere speler die dan nog in het spel zit, 
heeft nog een naschot. Wij willen dit spel doorgeven aan de volgende 
generatie. Zijn we een paar jaar geleden ook al mee begonnen. De 
winters moeten wel meewerken. Het kanaal moet dicht vriezen. Of we 
moeten ook het land op. Het sportveldje misschien? Deze traditie moet in 
stand blijven Ook in Odoornerveen.  

Henk Nienhuis  
 
  



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke,  
Het klaverjasseizoen 2015 / 2016 staat al weer voor de deur, maar wij zijn 
u ook nog de eindstand van het seizoen 2014 / 2015 verschuldigd.   
 
Naam         Stand  Punten 
Vos, Harm  15    33615 
Ottens, Henk  14    34207 
van Rijen, Jan   13    35153 
Evenhuis, Alexander  12    35480 
Kuipers, Ineke  11    35696 
van Bergen, Jo  10    35855 
Schippers, Sieme  9      36003  

Evenhuis, Hans  8     36509  
Begeman, Bert  7     36617 
Janson, Sjaak   6     36806 
van der Klis, Hans  5     36824 
Cremers, Harm  4     36845  
Vleems, Harrie  3     36966  
Kirchhof, Tineke  2     37261  
Schippers, Henk  1     37288  

 
En het kan niet genoeg gezegd worden, de klaverjasavonden in 
Odoornerveen zijn enerverend en uitdagend; er wordt stevig gestreden, 
maar altijd fair, plezierig en met veel gelach. Kom dus gerust dit jaar eens 
kijken en meedoen. Hieronder treft u de data aan voor het seizoen 2015 / 
2016. Wij zouden graag het aantal tafeltjes uitbreiden. Dus kom volgend 
seizoen met grote getale klaverjassen, nieuwe leden zijn van harte 
welkom.  
     
Datum        Avond Week 
16-sep-15 1 38 
30-sep-15 2 40 
14-okt-15 3 42 
28-okt-15 4 44 
11-nov-15 5 46 
25-nov-15 6 48 
9-dec-15 7 50 
23-dec-15 8 52 
 

Datum        Avond Week 
6-jan-16 9 2 
20-jan-16 10 4 
3-feb-16 11 6 
17-feb-16 12 8 
2-mrt-16 13 10 
16-mrt-16 14 12 
30-mrt-16 15 14 
13-apr-16 16 16

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



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
SMOKKELTOCHT 9 OKTOBER  
Na vorig jaar een spooktocht te hebben gehad te hebben is het dit jaar de 
bedoeling om weer naar het bos te gaan voor een smokkeltocht. 
Verzamelen bij dorpshuis De Miet, vertrek om 19.30 uur. Noteer 9 oktober  
in uw agenda!   
 
BIER EN WIJNPROEFAVOND CV MIK 
Vrijdagavond 13 november organiseren wij een bier en wijn proefavond in 
het dorpshuis. De kosten hiervoor zijn €10,00 per persoon. Om duidelijk 
inzage te krijgen in het aantal mensen, vragen wij u om u hiervoor op te 
geven. Dit kan u doorgeven aan:  Wendy Röttink, tel: 531825  

Anita Begeman, tel: 381780  
 
Wij als bestuur zorgen voor een lekker hapje erbij en hopen op een grote 
opkomst om er met elkaar een gezellige avond van te maken.  
 

Bestuur c.v. MIK   
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
KLOOTSCHIETEN 
Op 23 augustus had c.v. MIK op de jaaragenda klootschieten staan. Na 
jaren een fietspuzzeltocht te hebben georganiseerd, leek het ons een leuk 
plan om eens een keer iets anders te gaan doen. Dit was klootschieten 
geworden. In het bos bij de Kibbelkoele hadden we een mooie route 
uitgezocht, die voor jong en oud prima te doen was. Het weer zat mee, de 
temperatuur was goed! Wat voor de boeren heel positief was. De 
combines reden door het dorp en gingen richting het land om koren te 
maaien. Ook dit moet natuurlijk doorgaan, want de weersvoorspellingen 
voor de week erna waren niet heel positief, wat er dan weer af is, is toch 
mooi meegenomen! Dit was voor ons wel een beetje nadelig, hierdoor 
hadden wij een hele kleine opkomst. Met 11 personen vertrokken wij 
richting het bos. In twee groepen hebben wij de route gelopen. 
Halverwege hebben we even gepicknickt, en heerlijk genoten van de 
omgeving. Nadat we de hele route gelopen hadden zijn we terug gegaan 
naar het dorpshuis De Miet. De winnaars kregen een slagroomtaart. In 47 
worpen hebben Bert, Kitty, Lars, Adri en Wendy de route gelopen. De 
andere groep, Jan Willem, Jeffrey, Pascal, Arja, Anita en Raymond 
hadden 55 worpen nodig om rond te komen. Doordat het een grote 
slagroomtaart was hebben wij die heerlijk met z’n allen opgegeten en kon 
iedereen ervan meegenieten. Na nog een paar drankjes gedronken te 
hebben, ging iedereen huiswaarts. Ondanks de lage opkomst kijken we 
terug op een gezellige middag.   

Het bestuur c.v. MIK 
 
 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Vlak voor de zomervakantie zijn we weer met de gemeente en wethouder 
om de tafel gegaan over de onderwerpen: Onderhoud bermen, kanaal en 
wegen, veiligheid en belijning op de weg. We hebben nogmaals duidelijk 
benadrukt dat deze onderwerpen al jaren spelen en steeds weer aan de 
orde komen omdat er geen structurele oplossingen worden gezocht. Op 
het moment worden alle vragen die wij hebben neergelegd bij de 
wethouder onderzocht. Door de vakantieperiode heeft het even stil 
gelegen. Wanneer al onze vragen zijn onderzocht komt er een 
vervolgafspraak met de betreffende wethouder.   
 
Steenmarters 
Plaatselijk Belang werd onlangs op de hoogte gesteld van de 
ontwikkelingen op het gebied Bestrijding overlast steenmarters / Nieuwe 
wet Natuurbescherming. Hieronder volgt een klein gedeelte van het 
artikel. Wie belangstelling heeft voor het gehele artikel, kan deze 
opvragen via de mail: timdewaard@icloud.com  
“Door de inzet van o.a. de dorpsbelangen Werkgroep Reductie Overlast 
Steenmarters Borger-Odoorn is bij de politici weliswaar steeds meer 
begrip gekomen voor de financiële-, veiligheid-, gezondheid- en 
welzijnsschade die door steenmarters lokaal wordt aangericht echter van 
een echte doorbraak om juridisch toetsbaar (preventief) effectief te 
kunnen ingrijpen, zo nodig middels een uiterste consequentie van ‘ruimen 
‘, is er nog niet i.v.m. de wettelijk beschermde status evenals een 
schadecompensatie voor allen die financiële faunaschade ervaren.”  
 
Glasvezel 
In gesprek met de gemeente over het onderwerp glasvezel kregen wij te 
horen dat de gemeente na de zomervakantie een voorstel gaat doen bij 
de provincie om zelf te kunnen starten met projecten. Er zijn verschillende 
initiatieven en proeven die lopen, maar die blijven hangen op provinciaal 
beleid en de verschillende netwerkbeheerders.   
 
 
  



160 JAAR ODOORNERVEEN   
 
Volgende week, zaterdag 12 en zondag 13 september vieren we feest 
omdat Odoornerveen dit jaar 160 jaar bestaat! Zoals u allen weet hebben 
we het feest door droevige omstandigheden uitgesteld van begin juni naar 
dit weekend in september. Het programmaboekje dat u destijds ontvangen 
heeft geldt nog in dezelfde vorm, alleen de data zijn veranderd. Mocht u 
het niet meer hebben, het programma wordt hierbij nog even in het kort 
afgedrukt:  
 
Zaterdag 12 september:  
9.30 uur  Inschrijven voor de ballonnenwedstrijd en de kinderzeskamp  
 
10.00 uur Feestelijke opening door onze burgemeester, dhr. J. Seton, 
aansluitend ballonnen oplaten.  
 
10.30 uur Start kinderzeskamp  
 
12.00 uur Afsluiting kinderzeskamp met een patatje met kroket of frikandel 
voor alle deelnemers  
 
13.30 uur Straten verzamelen op het sportterrein  
 
14.00 -17.00 Highlandgames  
 
19.30 uur Zaal/tent open  
 
20.00 uur Revue m.m.v. inwoners  
 
22.30 uur Einde revue, aansluitend feest m.m.v. DJ Kevin Middel  
 
Zondag 13 september:  
 
10.30 uur Tent open  
 
11.00 uur Gezamenlijke brunch  
 
13.00 uur Diverse demonstraties van o.a. Brandweer, Flyboarden, 
Schminken en tattoos  
 
16.00 uur Optreden Harm & Roelof en BBQ  
 
Om een inschatting te kunnen maken hoeveel mensen bij de brunch 
aanwezig zullen zijn, komen we hiervoor nog eens langs de deur. Als u ze 



nog niet heeft kunt u dan ook nog kaarten voor Harm en  Roelof 
aanschaffen. De brunch is gratis en de kaarten voor Harm en Roelof 
kosten EUR 5,00 per stuk. Mochten we u nu niet thuis treffen en u wilt wel 
naar de brunch en/of Harm en Roelof, stuurt u dan  even een berichtje 
naar dorpsfeestodoornerveen@gmail.com   
 
Helaas hebben we voor de highlandgames geen team van Zuidzijde 2. 
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er zaterdagmiddag toch een team 
mee doet. Is er iemand die een team kan samenstellen, laat het dan even 
aan ons weten. Doorgeven via de mail. Wij zouden blij zijn als zich toch 
nog een team aanmeldt.  

c.v. MIK en Plaatselijk Belang  
 
 
  



90 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
1 juli 1925 – Schoonoord 
Prijzen voor het beste werk 
Om de meisjes tot meer werklust en oefening aan te sporen, hadden de 
dames leideressen der naaivereeniging der Ned. Herv. Kerk besloten 
eenige prijzen beschikbaar te stellen voor het beste werk. Gisteravond 
had de uitreiking plaats en werd de eerste prijs verworven door Dora 
Stadman, alhier, 2e prijs Willie Middelveld – Odoornerveen, 3e prijs Sien 
van Dok en vierde prijs Gina de Lange alhier. 
 

90 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
11 augustus 1925 – Odoornerveen 
Door den bliksem getroffen 
Bij het onweer gisteren werd de landbouwer G.L., bezig zijnde met het 
afdekken van een korenmijt, door den bliksem getroffen en tuimelde 
dientengevolge naar beneden. In bewusteloozen toestand werd de man 
opgenomen en bleek tengevolge van de val gewond te zijn aan het hoofd 
en door den bliksem aan het onderbeen te zijn getroffen. Toen de man 
gisteravond min of meer het bewustzijn terug kreeg, leed hij aan 
verschrikkelijke pijnen. Naar we vernemen wordt voor het behoud van het 
leven van L. gevreesd. 
 

  



55 JAAR GELEDEN 
 
Asser Courant – 27 september 1960 
School Odoornerveen wankelt 
Exloo – De gemeenteraad van Odoorn zal zich moeten uitspreken over de 
instandhouding van de o.l.s. te Odoornerveen (noord). Het gemiddeld 
aantal leerlingen over 1960 van deze school bedroeg n.l. slechts 44 2/3, 
terwijl voor de rijkssubsidieregeling een gemiddeld aantal leerlingen van 
50 wordt vereist. Burgemeester en wethouders merken in dit verband op, 
dat de grote uitgestrektheid waarvan de leerlingen van onderhavige 
school komen, de opheffing daarvan onmogelijk maakt. Zij stellen daarom 
aan de raad voor te verklaren dat de instandhouding van deze school 
wordt gevorderd. Indien een besluit van de raad de goedkeuring van G.S. 
kan verwerven, blijft de subsidiëring van rijkswege weer voor drie jaar 
gelden. 
 

150 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 6 September 1865 
Schoonoord – Gisteren had alhier een allertreurigst ongeluk plaats. 
Een meisje van den arbeider L. Wacht, in het Odoornerveen, oud 11 
jaren, zou, terwijl haar ouders in het veen werkzaam waren, voor haar 
kleinere zusje water tot drinken halen uit het kanaal, het valt echter 
voorover daarin. Op geroep van het kleinere kind schieten de buren toe. 
Na eenig zoeken vinden zij het meisje in het kanaal terug, doch helaas 
levenloos. 
 

80 JAAR GELEDEN 
 
11 september 1935 – Schoonoord 
Met paard en kar in het kanaal 
Terwijl het zoontje van de heer K. in het naburige Odoornerveen met 
paard en kar aan het aardappelen mennen was, sloeg het paard op hol en 
geraakten zowel jongen, paard als kar in het Oranjekanaal. Direkt 
sprongen enkele omstanders te water en haalden de jongen onder de kar 
vandaan. Hij had wonder boven wonder geen letsel bekomen  
  



HOBBY’S 
 
Hobby’s? Ja ik heb en had een massa!  
Ik ben behept met het verzamelen van van alles en nog wat. Mijn excuus 
is dat ik daarmee erfelijk ben belast.  
Mijn oma (geboren in 1875)  knipte haar hele leven al stukjes uit de krant. 
Vaak waren dit stichtelijke stukjes, maar ze knipte ook veel gedichtjes uit. 
Al die knipsels werden bewaard in doosjes en een deel daarvan kwam 
later in mijn bezit. Hoewel de inhoud van die stukjes natuurlijk al lang niet 
meer actueel is, worden de knipsels ook door mij zorgvuldig bewaard. 
Mijn vader was een nog groter verzamelaar.  
Als boerenzoon werkte hij altijd op het land. Daar 
begon ook zijn grootste hobby, namelijk het 
verzamelen van stenen. Zijn kennis over het 
ontstaan en de herkomst van de stenen haalde hij uit 
boeken, waarbij : “Het Keienboek” van Van der Lijn 
hem in het begin een heel eind op weg hielp.  
Opa van der Lijn (zo noemden wij hem als kinderen) 
kwam ook regelmatig bij ons thuis en bleef dan 
logeren. Zondags gingen mijn vader en hij er dan op 
uit om stenen te zoeken. Het was in de tijd dat er 
langs heel wat boswegen hopen veldkeien 
(“kinderkoppies”) lagen waarmee later de wegen werden verhard. Daar 
was altijd wel iets interessants te vinden. Soms mocht ik mee en zat dan 
bij mijn vader op de stang voor op de fiets. Ik had een eigen hamer en 
sloeg daarmee de vuurstenen stuk om te zien of er fossielen in zaten. Ik 
kwam altijd wel met iets moois thuis: fossiele schelpjes, zeeleliestengels 
of een zeeëgel.  
Een heel andere hobby van mijn vader was het kweken van nieuwe 
aardappelrassen. Om in die jaren een nieuw (en goed) ras te kunnen 
kweken, gingen er zo maar tien jaren voorbij. 
Zijn derde hobby was het verzamelen van postzegels. Hij specialiseerde 
zich nergens in, elke postzegel was welkom en zo verzamelde hij vele 
albums vol. 
Verder had hij nog een uitgebreide muntenverzameling die net als zijn 
collectie stenen in het schooltje op het openluchtmuseum in Schoonoord 
te zien was. Door brand na blikseminslag is daarvan een groot deel 
verloren gegaan. 
Het is nu wel duidelijk dat ik er niets aan kan doen dat ook ìk wel móet 
verzamelen en ik kreeg dus ook al gauw een eigen postzegel- en 
stenenverzameling.  
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Het begon allemaal toen ik nog klein was. Geboren op een boerderij liep ik 
met mijn zusjes vaak op het land naar “diggelties” te zoeken, scherven 
van aardewerk die in de compost zaten die over het land was gestrooid 
om de grond te verbeteren.  
In de tegenwoordige compost is niets meer te vinden al wordt er 
waarschijnlijk net zo veel serviesgoed gebroken als toen. Er waren niet 
alleen diggelties te vinden, soms vond  ik ook wel een poppenkopje van 
een gebroken beeldje of een armpje of beentje. Dan was mijn dag 
helemaal goed!  
Veel flesjes waren er ook te vinden en bruine 
geglazuurde potjes en soms witte stenen 
zalfpotjes en pijpenkoppen en stelen natuurlijk. 
Die pijpenkoppen zijn soms versierd met een 
voorstelling en veel ervan hebben een merkje in 
de hiel onder aan de onderkant van de kop.  Toen 
er in de bibliotheek bij de afgeschreven boeken 
dan ook een dik boek met afbeeldingen van een kleine duizend 
hielmerken en versieringen van kleipijpen stond,  heb ik het meteen 
gekocht.  
Tijdens onze uitstapjes naar Franeker zochten we op diverse plekken naar 

fragmenten van oude tegels met daarop 
verschillende afbeeldingen. Bij het ophogen 
van een dijk of een stuk land werd soms 
grond van een aardewerkfabriek uit Makkum 
gebruikt. Hierin vonden we heel veel 
tegelfragmenten met afbeeldingen er op. Zo 
kwam er opnieuw een verzameling bij.  
Intussen had ik ook al een verzameling 
sigarenbandjes opgebouwd en eentje van 
lucifermerken. De fabrikanten van sigaren en 
lucifers die hierin wel brood zagen, kwamen 

steeds met nieuwe series bandjes en merken uit. Eigenlijk is er wat dat 
betreft niet veel veranderd. Ging het eerder nog om plaatjes van 
filmsterren, nu worden er jaarlijks vooral plaatjes van voetbalhelden 
uitgegeven. 
Dit is nog niet het eind van mijn reeks hobby’s; hopelijk een volgende keer 
meer. 

Gineke Loman 
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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 14 tot 25 
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. 
 
  



DE ZONNEBLOEM 
Nationale Vereniging de Zonnebloem is de landelijke 
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn 
van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, 
ziekte of handicap. Door huisbezoek en het organiseren 
van aangepaste activiteiten en vakanties wil de 
Zonnebloem het sociaal isolement van mensen 
voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het leven. 
Ruim 600.000 ondersteunende leden en donateurs 
maken  het aanbod financieel mogelijk. Met ruim 39.500 
vrijwilligers is de Zonnebloem een van de grootste 
vrijwilligerorganisaties van Nederland.  
 
Voor de afdeling Odoorn en omstreken is het bestuur op zoek naar een 
enthousiaste vrijwilliger voor de functie SECRETARIS  
 
Wat gaat u doen?  
* het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van bestuursvergaderingen  
* het behandelen van de inkomende en uitgaande post  
* het bijhouden van het archief en de vrijwilligersadministratie  
* het maken van jaarverslagen en de begroting  
* het regelen van bestellingen van drukwerk, souvenirs en dergelijke   
* het samenwerken en overleg voeren met het regiobestuur en anderen  
* het meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de 
koers van de vereniging  
* het (eventueel) onderhouden van contacten met andere organisaties en 
overheden. 
 
Wat vragen wij?  
* nauwkeurig                     
* organisatorische kwaliteiten  
* besluitvaardig  
* representatief  
* kunnen samenwerken in een team  
De werktijden zijn wisselend en de gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer 
een dagdeel per week.  
 
Voor meer informatie en een afspraak voor een oriënterend gesprek kunt 
u contact opnemen met Jantje Beijering, tel. 0591-512604 of email: 
jantjebeijering@hotmail.com. 
 



Voor de afdeling Odoorn en omstreken is het bestuur op zoek naar een 
enthousiaste vrijwilliger voor de functie BESTUURSLID BEZOEKWERK  
 
Wat gaat u doen?  
* het administreren en coördineren van huisbezoeken  
* het koppelen van mensen die huisbezoek wensen aan vrijwilligers, op 
basis van interesses en wensen  
* het begeleiden en stimuleren van vrijwilligers bij hun werkzaamheden  
* het stimuleren van vrijwilligers om deel te nemen aan cursussen  
* het samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden binnen 
het afdelingsbestuur en met het regiobestuur  
* het organiseren van themabijeenkomsten, waarin het bezoekwerk en het 
jaarthema centraal staan  
 
Wat vragen wij?  
* sociaal vaardig/ goede contactuele eigenschappen  
* luisterend oor  
* integer  
* goede mensenkennis  
* inlevingsvermogen                    
* organisatorische kwaliteiten  
* kunnen samenwerken in een team  
* kennis van diensten en instellingen in de welzijns- en gezondheidssector 
in de woonplaats en regio  
De werktijden zijn wisselend en de gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer 
een dagdeel per week.  
 
Voor meer informatie en een afspraak voor een oriënterend gesprek kunt 
u contact opnemen met Willie Arends, Hoofdstraat 33 7873 TA Odoorn tel. 
(0591-512925) 
 
Wat stellen we daar tegenover?  
* zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden  
* afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer  
* zinvolle vrijetijdsbesteding  
* ondersteuning en diverse cursusmogelijkheden  
* nieuwsbrief voor vrijwilligers  
* aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de 
Zonnebloem   
* kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden 
uiteraard vergoed  
* Kijk ook op www.zonnebloem.nl 
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