
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M 4 oktober 2017    
 

Vóór de maand augustus eindigde konden we nog even genieten van 
zomerse temperaturen. 
Terwijl deze woorden op mijn scherm verschijnen schijnt buiten de zon en 
laat de buienradar weten dat het vandaag – maandag – droog zal zijn en 
plm. 25° zal worden; morgen zal het nog warmer zijn. Helaas wanneer dit 
onder jullie ogen komt is de meeste warmte, vrees ik, toch voorbij. 
Met deze Snikke beginnen we de 38ste jaargang van onze dorpskrant. 
Het grootste deel van de jeugd is al weer aan een nieuw schooljaar 
begonnen; alleen de scholen in het noordelijke deel van ons land hadden 
de afgelopen week nog vrij.  
Ook wij zullen proberen om maandelijks een Snikke met nieuws voor u te 
maken. Onze apparatuur laat het echter een beetje afweten. Een van de 
computers is gecrasht en de ander is niet meer up-to-date, zodat we op 
zoek zijn naar vervanging. Het zou mooi zijn als een van onze inwoners 
een goeie pc, een laptop of grote monitor over zou hebben. 
Zoals wel al vaker is gezegd kunnen we niet zelf voor alle tekst in de 
dorpskrant zorgen; voor een groot deel hangt de inhoud van iedere Snikke 
af van de kopij die ons wordt toegezonden. 
De verenigingen kunnen hun data en bijeenkomsten vermelden en ook 
verslagen hiervan zijn van harte welkom. Dit kan andere inwoners 
stimuleren om zich bij een vereniging of activiteit aan te melden. 
Ook probeert een groepje interviewers maandelijks nieuwe – maar ook 
hier al langer wonende – inwoners aan u voor te stellen. Zo hopen we, 
ook al woont de een aan het ene eind van Odoornerveen en de ander 
kilometers verderop aan het andere eind van het kanaal, dat we elkaar 
wat leren kennen.   
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Heb je zelf iets om in de Snikke te vermelden dan houdt de redactie zich 
van harte aanbevolen! Inleveradressen, al of niet digitaal staan op 
bladzijde 2 van de Snikke. 
Alle inwoners krijgen eens per jaar het programma van onze culturele 
vereniging MIK (Met Ieders Kracht) in de bus met daarop allerlei 
activiteiten om aan mee te doen. Een heel goeie gelegenheid om elkaar 
beter te leren kennen!  Als eerstvolgende activiteit kun je op 10 september 
meedoen aan klootschieten, een spel voor jong en oud, dus voor het hele 
gezin. Misschien is het mooi om het spel te winnen, maar de gezelligheid 
is voor de meesten toch wel het belangrijkst. 
Verderop in deze Snikke kun je hierover meer informatie lezen. 
Veel plezier met deze Snikke en hopelijk tot ziens tijdens een van de 
activiteiten.  
 
  



AGENDA 
 
  5 sep – Excursie Tuinen Vergeten Groente (Vrouwen van Nu) 
10 sep – Klootschieten (c.v. MIK) 
13 sep – Klaverjassen 
16 sep – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
18 sep – Start verkoop BINGO-kaarten 
19 sep – Verenigingsavond (Vrouwen van Nu) 
27 sep – Klaverjassen 
  4 okt  – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
11 okt  – Klaverjassen 
14 okt  – Een proeverij (c.v. MIK) 
16 okt  – Pompoenen pimpen (Vrouwen van Nu) 
21 okt  – Oud papier (IJsvereniging) 
25 okt  – Klaverjassen 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Aan alle kinderen (1 t/m 12 jaar), 
In het midden van De Snikke staat een kleurplaat voor jullie en het is 
natuurlijk de bedoeling dat deze zo mooi mogelijk wordt gekleurd en 
daarna ingeleverd wordt op Noordzijde 23. 
Vorig jaar zijn er erg mooie kleurplaten ingeleverd, maar er zijn natuurlijk 
nog veel meer kinderen die hieraan mee zouden kunnen doen. Dus pak je 
kleurpotloden en/of stiften en maak er wat moois van. Aan het eind van 
het seizoen wordt je beloond met een klein kadootje. Zet ‘m op! 
 
  



KLAVERJASSEN 
 
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 komend 
seizoen eens kijken en meedoen. Hieronder treft u de data aan voor het 
seizoen 2017/2018. Wij zouden graag het aantal tafeltjes nog verder 
uitbreiden.  
 
Datum  Avond Week 
13-sep-17 1 37 
27-sep-17 2 39 
11-okt-17 3 41 
25-okt-17 4 43 
8-nov-17 5 45 
22-nov-17 6 47 
6-dec-17 7 49 
20-dec-17 8 51 

Datum  Avond Week 
3-jan-18 9 1 
17-jan-18 10 3 
31-jan-18 11 5 
14-feb-18 12 7 
28-feb-18 13 9 
14-mrt-18 14 11 
28-mrt-18 15 13 
11-apr-18 16 15 

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



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Net als dorpskrant De Snikke lagen ook de bestuurlijke activiteiten van 
stichting Verenigingsgebouw in de afgelopen 2 maanden stil. Als bestuur 
maken we ons nu weer op voor een nieuw seizoen. Daarbij past de 
periodieke berichtgeving in De Snikke. 
Alhoewel SVO nog niet vergaderde in het nieuwe seizoen, zijn er nog wel 
enkele open eindjes van het het vorige seizoen die we u niet willen 
onthouden. Schreven we in de vorige Snikke nog dat op Hemelvaartsdag 
tal van vrijwilligers zich gedurende de Wandelvierdaagse inzetten voor de 
in Odoornerveen aanwezige stempelpost, nu is helder dat die inzet 
vertaald kon worden in een omzet van ca. € 1300,--. SVO dankt daarvoor 
nogmaals de vrijwilligers en verenigingen.  
Ook kondigden we de oud-ijzer-actie op 10 juni aan in de vorige Snikke. 
Met behulp van materieel van Erik Vrielink en Marcel Woldhuis haalden 
we 1840 kilo metalen op, goed voor een verkoopprijs van € 257,60. SVO 
dankt ook hier de vrijwilligers en Erik en Marcel voor het ter beschikking 
stellen van het materieel! 
In de afgelopen periode stelden veel vrienden van het verenigingsgebouw 
weer een financiële bijdrage beschikbaar voor de stichting. Mede dankzij 
die inkomsten zijn we als bestuur ieder jaar weer in staat een positieve 
begroting op te stellen en ieder jaar af te sluiten met een positief resultaat. 
Ook daarvoor dankt SVO de vele vrienden die bijdroegen! 
In de volgende Snikke meer nieuws van SVO! 

Namens SVO, 

R. Nijboer, secretaris 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Verenigingsavond 
Vrouwen van Nu 
 

Op dinsdag 19 september a.s. hebben wij onze eerste verenigingsavond. 
Wij zullen deze avond Karl May ontvangen die ons deze avond met 
muziek zal verrassen. Het bestuur heeft voor dit jaar weer een leuk 
programma uitgezocht. De zomer is alweer voorbij en de laatste fietstocht 
die wij in op de dinsdagavond hebben gehouden is afgesloten met een 
tocht naar Gees, waar we op deze zwoele avond een heerlijk ijsje hebben 
genuttigd. De tocht terug was op het eind al in het donker, maar wij 
hadden die avond dan ook 35 km gereden. In september kijken we het 
nog even aan en kunnen misschien nog een enkele keer om half 7 op de 
fiets stappen, maar dan een wat kortere afstand fietsen. Een aantal 
dames van de vereniging is de afgelopen weken weer Oma geworden, 
dus de foto’s zullen de eerste avond wel rondgaan. Alle Oma’s daarom, 
“Gefeliciteerd”. Onze penningmeester Eppie is de afgelopen weken 
geopereerd aan een tumor in haar hoofd. Alles is gelukkig goed gegaan 
en zij sterkt nu aan in revalidatiecentrum de Horst in Emmen. Hopelijk is 
zij weer snel van de partij. 
Onze reiscommissie heeft ook weer een leuk programma samengesteld. 
Het eerste uitje gaat al op 5 september van start. We gaan naar de tuinen 
van Weldadigheid in Veenhuizen. Kennismaken met vergeten groenten.  
Mochten er nog dames zijn in Odoornerveen die interesse hebben in onze 
vereniging, dan zijn zij van harte welkom om eens een avond mee te 
maken. Wij beginnen onze avonden om kwart voor 8 in dorpshuis De Miet. 
 

Marijke Uitbeijerse 

 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Dagexcursie 
 
Het is al weer bijna twee maand geleden dat de Reiscommissie ons op 8 
juni meenam voor een dagexcursie. 
Nadat op de parkeerplaats eerst de financiën – entrees, koffie, thee, lunch 
en de chauffeurskosten – waren afgerekend, vertrokken we om 9 uur van 
dorpshuis "de Miet”. Via een toeristische route kwamen we in Wedde aan 
bij “Taman Indonesia”, een klein dierenparkje met tropische vogels en 
andere dieren uit Indonesië.  
In het vroegere schuurgedeelte, waar allerlei bijzondere (hebbe)dingen uit 
de tropen te zien en te koop waren, kregen we koffie met een 
Indonesische lekkernij daarbij. De dierentuin was klein, maar er waren 
bijzondere vogels en dieren te zien. De beplanting bestond voor een groot 
deel uit bamboe. 
Toen iedereen was uitgekeken reden we naar de “Wilde Hof” in Vledder 
waar we een pannenkoek naar eigen smaak konden bestellen; grote 
pannenkoeken. Lekker, maar niet iedereen kreeg haar bordje leeg. 
Onze volgende stop was – ook in Vledder -  bij het “Museum voor Valse 
Kunst”. Hier kregen we een rondleiding door een gids die heel goed en 
onderhoudend kon vertellen over het hoe en waarom een bepaald 
kunstwerk vals was. Er was ook echt en vals werk van Helmantel te zien. 
Tenslotte bekeken we in hetzelfde museum een expositie van 
hedendaagse glaskunst. Mooie vormen, prachtige kleuren. Eigenlijk was 
de tijd te kort om alles goed te bekijken en in je op te nemen. 
Op de terugweg deden we in Wapse de “Pluktuin Zeldenrust” aan. De 
eigenaars waren in 1986 begonnen met het telen van blauwe bessen, 
rode en zwarte bessen en frambozen. Helaas was het fruit nog niet rijp, 
maar aan de overkant van de weg was een bloemenpluktuin aangelegd.   
Na een kop koffie of thee kon ieder die dat wilde daar (uiteraard tegen 
betaling) haar eigen boeket plukken. 
Zo werden er na thuiskomst in Odoornerveen diverse vazen met bloemen 
gevuld, waardoor we nog een poosje van deze mooie dag konden 
nagenieten. 

Gineke Loman 

 
  



105 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 

Odoornerveen 31 Augustus 
Hedenavond brandde de boerenbehuizinge van den landbouwer L. 
Hooiveld af. Een groot deel van de inboedel, alsmede het vee dat reeds 
gestald was, kon worden gered.  
Daar Hooiveld met de stoomdorschmachine aan het dorschen was, kon 
door de hulp van het personeel nog veel van het gedorschte koren gered 
worden. De gebouwen en de inboedel zijn verzekerd bij de Onderlinge 
Brandwaarborg Maatschappij te Woudsend. 
 
 
 
 

Uit: “De Veldpost” van 14 juli 1900 
 
In Oostelijk Drenthe doet zich in dit jaar evenals in het vorige een 
verschijnsel onder het jonge rundvee voor, dat nadeelig in zijn gevolgen is 
en vroeger onbekend schijnt te zijn geweest. De dieren lopen namelijk uit 
het land weg om in de slooten, waar de bodem meestal uit zand bestaat, 
verkoeling te vinden. Men noemt zulke dieren “waterloopers”, en zij zijn 
kenbaar aan den ongunstigen toestand, waarin zij verkeeren. Met 
neerhangenden kop, loomen tred en vermagerd aanzien loopen zij in het 
land, om telkens als de zon schijnt weer in het water te staan. In het vorig 
jaar kwam het verschijnsel veelvuldig voor. Haalt men deze dieren 
spoedig op stal, dan zullen zij bij goede voeding weer aan den    groei 
komen. Duurt het “waterloopen” eenige weken, dan wordt een 
aanhoudende diarrhee  daarvan het gevolg. Ook in dit jaar komen vooral 
in de gemeente Borger weer vele gevallen van “waterloopen” voor. 
  
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 

BINGO BINGO BINGO BINGO BINGO BINGO 
 
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 18 tot 29 
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. 
 
 
  



BARBECUE BORGERZIJTAK 
 
Aan het begin van de zomervakantie werd huis aan huis de uitnodiging 
voor de jaarlijkse straatbarbecue op zondag 27 september bezorgd.  
Nadat in 2005 het 150 jarig bestaan van Odoornerveen was gevierd, 
besloten de bewoners van de Borgerzijtak om eens per jaar een barbecue 
te houden. 
Zo zijn we al bij een flink aantal bewoners te gast geweest en verleden 
jaar had de familie Vendrig aangeboden om deze keer de barbecue te 
verzorgen. Zij wonen met zijn vijven op Borgerzijtak 1. Ook de beide 
laatste buren die zo dicht bij de Borgerzijtak wonen waren uitgenodigd en 
zo hadden we – als ik goed heb geteld – 34 deelnemers. Daaronder 
waren wel een paar baby’s in kinder- en wandelwagens, dus de jeugd 
wordt al vroeg bij de activiteiten betrokken. 
De kinderen Vendrig ontvingen ons, nadat we hadden betaald, met een 
lekker drankje. 
Achter de boerderij stonden tafels en stoelen waar ieder een plekje kon 
vinden. Nadat bijna iedereen was gearriveerd werden de barbecues 
aangestoken en werd er flink gebakken en gegeten. Op een aparte tafel 
stonden de salades, de sausjes, verschillende soorten stokbrood en 
allerlei andere lekkere dingen. Het zag er prima verzorgd uit. 
Af en toe ging er iemand op jouw plaats zitten, zodat je zelf ook weer een 
ander plekje moest zoeken. Zo waren er zelfs mensen die op deze manier 
hun buren leerden kennen. Het was er zo gezellig dat het ver na zes uur 
was voor de laatste gasten vertrokken. 
We hopen dat zich ook voor het volgend jaar weer iemand heeft 
aangeboden om een barbecue te organiseren. 

Gineke Loman 

 
  



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 de tijd een 
proeverij in t café. 
We zullen vertrekken rond 19.00 uur vanaf dorpshuis De Miet. 
Als je mee wilt, zal je je hiervoor op moeten geven bij Jeroen Evenhuis 
(0591-381636) of Adri van Bergen (06-47542851). 
De kosten voor de Hooghoudt fabriek zijn €15,00 per persoon. 
De kosten voor eventueel vervoer komen er misschien nog overheen. 
Zodra we meer weten volgt hier nader bericht over. 
 
DUS MENSEN OOK ZIN IN EEN BORREL EN EEN RONDLEIDING, 
GEEF JE DAN SNEL OP VOOR 1 OKTOBER WANT VOL IS VOL!!! 
 

Bestuur c.v. MIK 

 
 
  



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

KLOOTSCHIETEN CV MIK 
 
Zondag 10 september a.s. gaan we gezellig met elkaar klootschieten. Het 
is de bedoeling dat we met elkaar verzamelen bij dorpshuis De Miet en 
van daaruit met de huifkar vertrekken naar de Kibbelkoele. We vertrekken 
om 14.00 uur.  
Vanaf de Kibbelkoele gaan we een route klootschieten met elkaar richting 
Noord Sleen eindigend op het terras bij Wielens. Daar krijgt u afhankelijk 
van het weer wat lekkers aangeboden door ons bestuur. Vanaf Wielens 
brengen wij u met de huifkar weer terug naar ons dorpshuis. 
Om een beetje een idee te krijgen met hoeveel personen we uiteindelijk bij 
Wielens op het terras gaan belandden, willen wij vragen om aan ons door 
te geven met hoeveel personen jullie mee willen doen. Klootschieten is 
voor jong en oud. 
Deelname is gratis voor leden en voor niet leden €2,50 p.p. Opgave voor 
6 september en inlichtingen bij: 
Adri van Bergen tel: 06-47542851 
Pien Bonga tel: 06-30739788 

Wij rekenen op uw komst! 

Bestuur c.v. MIK  



BREEDBAND INTERNET 
Als bestuursvoorzitter ben ik inmiddels ruim anderhalf jaar nauw 
betrokken bij het burgerinitiatief Breedband Borger-Odoorn. Het initiatief is 
al meer dan 3 jaar actief. Het doel is de realisatie van een toekomst-
bestendig breedbandnetwerk voor internet, telefoon en televisie. 
Eén van de eerste zaken die je dan moet regelen is het aantal adressen 
waar het om gaat in kaart brengen. Die lijst is begin 2015 samengesteld 
door de provincie, ter beschikking gesteld aan alle burgerinitiatieven in 
Drenthe en maakt inzichtelijk welke adressen “wit” zijn (alleen ADSL via 
koperdraad met een snelheid van 30 Mbps of minder), welke “grijs” (30 
Mbps of meer via 1 aanbieder) en welke “zwart” (30 Mbps of meer via 
minstens 2 aanbieders). 
Via de website, artikelen in de dorpskranten, advertenties in Week in, 
Week uit en huis-aan-huisbezoek door onze ambassadeurs werd duidelijk 
dat er vooral behoefte aan glasvezelinternet was bij de “witte” adressen, 
die hebben de slechtste internetverbinding. Volgens die lijst van de 
provincie waren dat er 1.464 (nagenoeg hetzelfde aantal als gehanteerd 
werd door KPN). Als 70% van de bewoners een intentieverklaring af 
zouden geven (overstappen zodra het netwerk beschikbaar is) had het 
bestuur de indruk dat het glasvezelplan levensvatbaar zou moeten zijn. 
Ons netwerkontwerp maakte duidelijk hoeveel geld er nodig is om een 
glasvezelnetwerk aan te leggen en in werking te stellen. Ook dat 
netwerkontwerp bevestigt de aantallen. 
Om de aanleg te financieren hebben wij bij de provincie een zogenaamde 
“businesscase” neer moeten leggen, een soort plan dat duidelijk uitlegt 
waar het geld naartoe gaat en hoe het kan worden terugbetaald. 
Tegelijkertijd is de provincie verplicht een marktconsultatie uit te schrijven. 
In dit document worden landelijke aanbieders uitgenodigd met de vraag of 
zij interesse hebben het netwerk aan te leggen en exploiteren. Komt er 
geen reactie op de marktconsultatie, dan staat dat in ieder geval de lening 
verstrekking niet in de weg. 
Vervolgens is ons plan door de provincie doorgelicht. Is de basis voor een 
positieve exploitatie goed genoeg en zijn alle aannames en 
uitgangspunten correct? Op dat punt is de stichting Breedband Borger-
Odoorn nu beland. Gaan we de lening krijgen op basis van ons plan? 
 Zeer teleurstellend, maar tot op heden is het antwoord “nee”. Tussen de 
start van ons proces en heden, heeft een marktpartij de internet-
verbindingen iets sneller gemaakt, waardoor van onze 1.464 er nog maar 
1.124 “witte” adressen over zijn. Wij buigen ons nu over de vraag hoe wij 
onze financiering toch rond kunnen krijgen. Zodra daarover meer nieuws 
beschikbaar is, zullen wij u zo snel mogelijk informeren. 

Sjaak Janson, voorzitter Breedband Borger-Odoorn 


