
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  3 oktober 2018    
 
 
 
Na bijna drie maanden verschijnt hier de eerste Snikke van de 39e jaargang. 
Wie had kunnen denken dat de Snikke het zo lang vol zou houden. Een dorp 
zonder school, zonder winkel, geen kerk en met, zo langzamerhand, een heel 
gemêleerde bevolking, maar wèl met een dorpskrant. Hiermee proberen we 
toch een soort binding tussen de bewoners te bewerkstelligen. Een binding 
tussen de oorspronkelijke  inwoners van Odoornerveen en de vele nieuwe 
inwoners die hier hun plekje proberen te vinden. 
Hoewel er van deze laatsten ook wel weer enkelen vertrekken, zijn er toch 
heel wat die al aardig zijn ingeburgerd. En ja, oude zowel als nieuwe 
bewoners, beide moeten geven en nemen. Dat valt niet altijd mee, je moet 
elkaar soms eerst wat beter leren kennen en waarderen. 
Deze dorpskrant, die tien keer per jaar uitkomt, probeert daaraan ook haar 
steentje bij te dragen. Het is een krant vóór en dóór Odoornerveners. 
Alle verenigingen kunnen hun nieuws er in kwijt, inwoners worden er middels 
een klein interview voorgesteld, maar ieder die graag iets aan de inwoners 
mee wil delen, kan dat ook via een artikeltje in de Snikke doen. 
Misschien zijn er lezers die graag schrijven en daarvan ook anderen willen 
laten genieten. Lang geleden werden er (soms) zelfgemaakte gedichten 
ingestuurd. Wij lezen ze graag. 
De typeredactie: Robert, Martin, Bert en Gineke wenst ieder met deze nieuwe 
jaargang veel leesplezier!  
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AGENDA 
 
  9 sep – Fietstocht op locatie (c.v. MIK) 
12 sep – Klaverjassen 
18 sep – Vrouwen van Nu 
26 sep – Klaverjassen 
  3 okt  – Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
  6 okt  – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
10 okt  – Klaverjassen 
24 okt  – Klaverjassen 
25 okt  – Workshop “koe schilderen” (Vrouwen van Nu) 

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

 
  



KLEURPLAAT 
 
Beste jongens en meisjes, 
In het midden van deze Snikke vinden jullie de eerste kleurplaat van het 
nieuwe seizoen. Kleur deze weer zo mooi mogelijk in en lever hem daarna in 
bij Marjan op Noordzijde 23. Hopelijk doen jullie allemaal weer mee en 
misschien zijn er nog wel meer kinderen die mee willen doen! 
Elke maand staat er weer een nieuwe kleurplaat in het midden van de Snikke 
welke je ingekleurd kunt inleveren. Ieder jaar na de laatste Snikke in juni krijg 
je voor al je inspanningen een klein cadeautje. 
 

  



SVO-SPORT 
 
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijk gymzaal, Zuidzijde 16-C. 
Pilates  iedere maandag 20.00 - 21.00 uur 
Yoga  iedere dinsdag  19.30 - 21.00 uur 
Total Body iedere woensdag 20.00 - 21.00 uur 
Volleybal iedere donderdag 19.30 - 21.00 uur 
Zaalvoetbal iedere vrijdag  19.30 - 20.30 uur 
Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij 
SVO via sport coördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com. 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Excursie Fruitbedrijf Goense 
 
Nog vóór de “Vrouwen van Nu” aan hun nieuwe seizoen begonnen was er op 
5 september al een excursie gepland naar het biologische Fruitbedrijf en 
Landwinkel Goense. Op een van de – voorlopig – laatste warme, zonnige 
dagen vertrokken we met veertien dames naar Marwijksoord waar we door 
Kees en Ria Goense welkom werden geheten en onmiddellijk van koffie of 
thee werden voorzien.   
Hierna begon Kees aan een uitgebreide inleiding over het bedrijf. 
Tot bijna 20 jaar geleden had de familie Goense een akkerbouwbedrijf in 
Noordbroek in Groningen waar ze o.a. suikerbieten en zaden verbouwden. 
Als tweede tak hebben ze daar onder meer nog oesterzwammen, zwarte 
bessen en appels geteeld. Hiervan werd “Oldambtser” sap, wijn en jam 
gemaakt. Te veel regelgeving en gebrek aan personeel  deed hen echter 
besluiten om naar Marwijksoord te verhuizen. 
Hier staan nu 300 appelbomen, duizenden witte, rode, zwarte en blauwe 
bessen in lange rijen, zomer- en herfstframbozen, kruisbessen en bramen. 
Ieder gewas heeft zijn eigen behandeling nodig. Zo zagen we op film hoe de 
jonge zwarte bessenstekjes door een reep plastic werden geplant om zo het 
onkruid rond de jonge struikjes tegen te gaan. Tussen de rijen was een pad 
van gras met aan weerszijden een strookje houtsnippers. De lange 
braamtakken moeten worden opgebonden.  Frambozen en bramen zijn aan 
de bovenkant afgedekt, en tegen de tijd dat ze rijp zijn gaat er een net over de 
blauwe bessen. De zwarte bessen worden ’s winters gesnoeid, bij de 
kruisbessen worden de helft van de takken verwijderd en de herfstframbozen 
worden tot de grond toe afgeknipt. De oogst van de meeste frambozen en 
bramen worden zelf verwerkt, zelf plukken is echter niet toegestaan!  
Het grootste deel van het fruit wordt ergens anders tot sap, wijn en /of jam 
verwerkt. Het bekendste product van het bedrijf is zwarte bessensap, 
waaraan allerlei goeie eigenschappen worden toegeschreven. 
De zwarte en rode bessen worden machinaal geplukt en in kisten verzameld. 
Tijdens het oogsten worden op de machine door een paar medewerkers de 
laatste bladeren en takjes weggehaald. De struiken hebben van deze manier 
van oogsten niet veel te lijden. Per dag kan zo 1 - 1½ ha. zwarte bessen 
worden “geplukt”. Vier personen kunnen 2 à 3 ha. rode bessen per dag 
oogsten. 
Hier en daar staat ook een bijenkast voor de bestuiving – zonder bestuiving 
geen fruit – maar de beste bestuivers zijn hommels. 
Na de lezing liepen we buiten langs de diverse fruitsoorten. Vooral de dikke, 
zwarte, glanzende bramen en de prachtig rode frambozen zagen er heel 
aanlokkelijk uit.  



“Niet zelf plukken!” stond er met grote letters op het bord. Misschien waren de 
letters voor enkele dames nog niet groot genoeg?  
Er zijn weinig “plagen” waar de fruitsoorten last van hebben. Tegen een 
enkele keer spint worden roofmijten ingezet, diertjes zo klein dat ze met het 
blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Eens was er een muizenplaag die 
opgelost werd door op een hoge paal een  nestkast te bouwen in de hoop dat 
er een stel torenvalken in zou gaan broeden die dan de muizen op zou 
vreten. Na wat concurrentie door andere vogels namen de torenvalken het 
nest in gebruik. Jaarlijks leggen ze zo’n zes eieren. Om de jongen te voeren 
moeten er dus heel wat muizen worden aangesleept. Na anderhalf jaar was 
er bijna geen muis meer over. 
Weer binnen konden we diverse soorten wijn proeven met als eerste 
kruisbessen met  witte bessen. Een beetje zuur vonden de meeste dames. 
Daarna proefden we de blauwe bessenwijn en een rosé van frambozen en 
bramen. Er was ook appelsap en zwarte bessensap en wie wilde mocht ook 
de puur zwarte bessensap proeven wat heel gezond heet te zijn. 
Natuurlijk werd een bezoek aan de winkel gebracht, waarin niet alleen 
vruchten en wat ervan wordt gemaakt worden verkocht, maar ook zuivel, 
groentes, meel, eieren, koekjes, bonbons en nog veel meer. Allemaal 
producten van ondernemers die net als de familie Goense aangesloten zijn bij 
de vereniging “DrentsGoed Streekproducten”. 
Met dank aan Kees en Ria Goense en onze reiscommissie! Het was weer 
een leuke en leerzame middag! 

Gineke Loman 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Van verschillende kanten bereikten ons commentaren dat het Plaatselijk 
Belang zo onzichtbaar is; “doen jullie wel wat?” Vandaar dat wij, het bestuur 
van Plaatselijk Belang Odoornerveen, hebben besloten om voortaan elke 
Snikke een kort overzichtje te geven van de zaken die op dat moment actueel 
zijn. 
Maar eerst even algemeen: waarom bestaat Plaatselijk Belang eigenlijk?  
Wij zijn eigenlijk de intermediair tussen de bewoners en de gemeente, op 
allerlei gebieden. Als voorbeeld: de straatverlichting, de kwaliteit van de 
wegen, herstel en maaien van bermen, meedenken over bijv. welke routes 
gestrooid moeten worden in de winter; eigenlijk alle openbare infrastructuur 
en voorzieningen. Maar we willen ook alle inwoners helpen die denken een 
probleem met de gemeente te hebben. Overigens kunt u zelf ook prima het 
initiatief nemen om de gemeente te benaderen met uw vragen en problemen: 
kijk hiervoor op de website van de gemeente: www.borger-odoorn.nl. Hier zijn 
veel verschillende rubrieken te vinden; over afval, over wegenonderhoud, 
over wegafsluitingen, evenementen, veiligheid en veel andere algemene 
informatie. Ook als iemand een probleem (zonder haast) heeft geconstateerd, 
kan dat via een contactformulier doorgegeven worden, dat heet “Melding 
Openbare Ruimte”. De gemeente reageert daar in het algemeen vrij goed op. 
Maar mocht u daar niet tevreden mee zijn, of kunt u niet overweg met 
internet, dan kunt u Plaatselijk Belang benaderen die met u mee zal denken 
over de beste manier om uw probleem met de gemeente op te lossen. Op de 
binnen-kaft van elke Snikke vindt u de gegevens van de secretaris, Eisso 
Kronenberg. Natuurlijk doet Plaatselijk Belang ook zijn aandeel van de 
dorpsactiviteiten, zoals oud papier ophalen, kerstverlichting aanbrengen 
boven het kanaal etc. 
 
Dan naar de actuele zaken:  
De gemeente is, samen met anderen, bezig met de realisatie van een 
zogenaamd “locatietheater”-evenement. Wat betekent dat? De organisatie 
achter het Pauperparadijs, een succesvol locatie-theaterstuk dat de 
oorsprong heeft in Veenhuizen, wil nu een soortgelijk toneelstuk gaan 
bedenken en opvoeren op het z.g. schapenpark. De bedoeling is dat er 
enkele tientallen opvoeringen van de voorstelling “Mammoet” gaan 
plaatsvinden in de zomer van 2019. Omdat het schapenpark in de 
boswachterij van Odoorn ligt, en er waarschijnlijk veel publiek zal komen 
kijken, verwacht de gemeente dat er enige overlast zal gaan ontstaan qua 
verkeer. Er zullen rondom het schapenpark geïmproviseerde parkeerplaatsen 
worden aangelegd waardoor er zolang die voorstellingen lopen dus enige 
verkeersoverlast zijn. 
 



Een ander actueel thema betreft het werken met de AED (Automatische 
Externe Defibrillator). Dit apparaat hangt al enkele jaren bij de ingang van het 
dorpshuis en wordt beheerd door Plaatselijk Belang. Verschillende mensen 
hebben er destijds een opleiding voor gedaan en zijn opgenomen in een 
hulpverleningsschema van de stichting Hartslag Nu, zodat ze ingezet kunnen 
worden als er ergens een noodsituatie ontstaat. Voor díegenen zijn we bezig 
een herhalingsles te organiseren, omdat men dat elke twee jaar moet 
herhalen om kennis en ervaring op een goed niveau te houden. Mensen die 
de herhalingslessen willen volgen, of alsnog willen deelnemen aan een 
cursus om het apparaat te leren bedienen en toepassen, kunnen zich via de 
mail, liefst zo snel mogelijk, aanmelden bij Eisso Kronenberg: 
PlaatselijkBelangOdoornerveen@gmail.com, zodat we de cursus al in dit 
najaar kunnen organiseren. 
 
In de volgende Snikke zullen we je opnieuw informeren over zaken die dan 
actueel zijn. 

Eisso Kronenberg 
 
  



HONDERDTIEN JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant  
Schoonoord – 7 September 1903 
De aardappeloogst is hier en te Odoornerveen in vollen gang. Reeds is een 
schip met aardappelen voor den consumptie afgeleverd door den landbouwer 
P. Manrho tegen fl. 1,- - de H.L. over den guldens rooster. Naar men zegt valt 
over de kwaliteit en kwantiteit niet te klagen, van ziekte is weinig te bespeuren 
en zal, al is 't dan niet geheel zo goed als 't vorige jaar, de opbrengst in 't 
algemeen bevredigend zijn, wat voor de boeren alhier, die grootendeels hun 
bestaan in 't aardappelverbouw moeten zoeken, een groot geluk mag heeten. 
 
 
 
 

HONDERDTWINTIG JAAR GELEDEN 
 
24 SEPTEMBER 1898 
In ’t oosten van Groningen is men begonnen met het rooien van suikerbieten. 
Arbeiders, vrouwen en kinderen trekken de morgens naar de velden om 
tegen een loon van f 20 á f 25 per deimt het werk te verrichten, wat men voor 
eenigen tijd voornemens was gedeeltelijk met eene machine uit Saksen te 
doen. De regenbuien der laatste dagen waren zeer voordeelig op het werk. 
 
  



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 17 tot 28 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. 
 
  



 
 

 
 
Voor senioren is het heel belangrijk om fit te blijven. Maar zonder blessures! Ga 
dus verantwoord bewegen onder leiding van onze deskundige docenten. Op 
maandag 3 september beginnen onze 15 groepen voor 55-plussers weer aan 
hun volgende seizoen van 33 lessen (sep ’18 – mei ’19). Kom gerust eens 
onaangekondigd langs en neem je gympies mee om twee maal gratis mee te 
doen. De contributie bedraagt € 3,- per les (1 uur). Zo blijf je in beweging en het 
is nog gezellig ook. Informatie www.fitplus-borger-odoorn.nl of bel Herman van 
Veen, secretaris/penningmeester, tel. 0599-238908 of Frank Cliné, voorzitter, tel. 
0591-532555.  

Tot ziens! 
Hieronder 11 van onze 15 groepen 
Dinsdag  09.00  Dynamic Tennis  Exloo  Sportzaal Exloo  Hoofdstraat 58a 
  09.30  Werelddans  Borger  Esdal College  Hoofdstraat 56 
  10.00  Wandelen  Exloo  De Leewal  Zuideinde 36 
  19.00  Gym  Borger  Spelzaal de Koel  Molenstraat 5 
Woensdag  09.30  Gym  Buinen  De Woerd  Molenstraat 2b 
  11.00  Gym  Borger  Spelzaal de Koel  Molenstraat 5 
  16.15  Gym  Odoorn  Gymzaal  De Goorns 26 
Donderdag  09.15  Gym  Exloo  Sportzaal Exloo  Hoofdstraat 58A 
  13.30  Gym  Borger  Spelzaal de Koel  Molenstraat 5 
Vrijdag  09.00  Gym  Valthe  Dorpshuis  Hoofdstraat 54 
  10.15  Gym  Valthe  Dorpshuis   Hoofdstraat 54 
  10.30  Wandelen  Borger  voetbalveld  De Drift 6 
  

 

http://www.fitplus-borger-odoorn.nl/
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