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Januari brengt ons al voor de tweede keer een witte winterwereld.
De picknickbank ligt opnieuw onder een dikke donzige deken verborgen.
Het is lekkere plaksneeuw, ideaal om een grote sneeuwpop van te maken.
Niet dat ik dat zelf zou willen doen, maar hier en daar zal er vast wel eentje
worden gemaakt.
Gelukkig zijn de wegen – waarop gestrooid wordt – aardig schoon. Het venijn
zit hem in glibberige stukken stoep en plekken waar de sneeuw onmiddellijk is
vastgelopen of gereden.
Het was overigens opmerkelijk hoe snel het vorige pak sneeuw, nadat het al
een aantal dagen had gelegen, in één nacht was verdwenen.
Aan schaatsen, laat staan aan een Elfstedentocht, hoeven we voorlopig niet
te denken. We hoeven zelfs niet aan een toertocht in Odoornerveen te
denken! Het water in het eerste stukje kanaal Buinen-Schoonoord langs de
Borgerzijtak golft nog alsof er een zomers briesje staat.
Gelukkig is er af en toe wat in ons dorpshuis te doen, zodat onze inwoners
zich niet hoeven vervelen. Je moet er natuurlijk wel even de deur voor uit.
Mocht dat er niet in zitten dan zou u – lekker thuis – ook wat voor onze
dorpskrant kunnen schrijven. Misschien heeft u nog herinneringen aan
vroegere schaatstochten of wedstrijden of ander winterplezier.
De redactie heeft altijd graag wat kopij op reserve liggen.
Ik vond zo juist een map met (eigen) gedichten terug; helaas zit daar niets
tussen wat met winterweer heeft te maken.
Een goeie februarimaand gewenst!

AGENDA
4 feb – Biljarten
12 feb – Vrouwen van Nu
13 feb – Klaverjassen
18 feb – Biljarten
23 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen)
27 feb – Klaverjassen
27 feb – Laatste dag kopie inleveren De Snikke
4 mrt – Biljarten
5 mrt – Jaarvergadering c.v. MIK
7 mrt – ALV Plaatselijk Belang
30 mrt – Oud papier (c.v. MIK)
12 mrt – Vrouwen van Nu
13 mrt – Klaverjassen
18 mrt – Biljarten
26 mrt – Jaarvergadering St. Verenigingsgebouw Od’veen
27 mrt – Klaverjassen

KLEURPLAAT
De tussenstanden voor februari zijn als volgt:
1 t/m 6 jaar:
Elisa Oving
Joost Bos
Sophie Bos
Jesper Röttink
Elise Radema
Noa Eggens
Moa Compeer
Lynn de Waard

50 pnt.
50 pnt.
50 pnt.
50 pnt.
30 pnt
20 pnt.
10 pnt
10 pnt

7 t/m 12 jaar:
Noor Radema
Demi Eggens
Sterre Radema
Maya de Waard

20 pnt
20 pnt
10 pnt
10 pnt

SVO-SPORT
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijke 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 sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com.

VROUWEN VAN NU
Jaarvergadering
Op 15 januari hebben de Vrouwen van Nu hun jaarvergadering gehouden. De
diverse verslagen van het afgelopen jaar werden voorgelezen. Marijke was dit
jaar aftredend en helaas waren er geen gegadigden gevonden om haar taak
over te nemen. Het bestuur gaat dus zonder haar verder en zij kreeg een
bloemetje en bon aangereikt om haar te bedanken voor de afgelopen 6 jaar.
De verslagen voor de Snikke zullen in het vervolg door Albertje worden
gedaan en bij afwezigheid van haar zal Marijke deze taak weer op zich
nemen. Wij gaan er het komende jaar weer met goede moed in. Na de pauze
waar iedereen van een drankje werd voorzien en er wat versnaperingen op
tafel werden gezet hielden we een veiling ten bate van de vereniging.
Iedereen had maximaal 2 items meegenomen die konden worden geveild.
Albertje en Marijke waren de veilingmeesters. Zij prezen de artikelen aan die
voor een habbekrats konden worden gekocht. Soms werden de artikelen
zodanig aangeprijsd dat menigeen er niet onderuit kon om toch maar in de
beurs te tasten. Het was een geslaagde avond.
Marijke Uitbeijerse
De volgende avond is op 12 februari 2019 om 19.45 in de Miet. Deze avond
wordt verzorgd door dhr. Eleveld die ons gaat vertellen over zijn sledehonden.

VROUWEN VAN NU
Bezoek Drents Archief, vrijdag 18 januari
Reiscommissie Vrouwen van Nu
Als cultureel uitje gaan we dit jaar met 15 mensen op excursie naar het
Drents Archief in Assen.
Assen dankt zijn ontstaan aan het nonnenklooster Maria in Campis dat zich
rond 1259 vestigde op de plek waar nu het Drents Archief en Drents Museum
gevestigd zijn. Het klooster stond eerst in Coevorden maar de grond was daar
zo slecht dat er niets op verbouwd kon worden. Vandaar verhuizing van de
nonnen naar “Hassen”, een stuk vruchtbare grond behorend bij het kerspel
Rolde. Het klooster werd in 1602 opgeheven, waarna het gebouw de
vergaderplaats werd van het Drentse bestuur en dus gelijk bergplaats werd
voor Drentse archieven. Binnen de singels rondom het voormalige klooster
ontstond een kleine nederzetting. In het mooi gerenoveerde gebouw is de
kloostergang nog prominent aanwezig en te herkennen. Het originele Bartje
beeld pronkt middenin de kloostergang.
De oudste geschriften in de archieven zijn dan ook van de kloosterorde. Zo
bijvoorbeeld een brief van de paus over één of ander geschil. Ook vroeger
ging de correspondentie veelal over grens- en erf- en familieconflicten.
Op de begane grond van het gebouw is een vergaderlocatie met een prachtig
plafond. Het plafond is een kopie uit de negentiende eeuw van een ouder
plafond uit de havezate Laarwoud in Zuidlaren. Het originele plafond is rond
1695 geschilderd en is een allegorie op het gewest Drenthe, gebaseerd op
psalm 85:11-13. De opdrachtgever van dit plafond was Gerard van Selbach,
'schrijver' (boekhouder) van de landschap Drenthe en bewoner van
Laarwoud.
Verder is op de begane grond een studiezaal. Daar staan diverse computers
en twee beeldbanken waar je van alles m.b.t. de historie van Drenthe en bijv.
de eigen familiegeschiedenis kunt opzoeken en bekijken (dat kan ook prima
vanuit huis - zie onderstaande websites). Als je echt oude originele stukken
wilt inzien kun je dat bij de balie opvragen. Je komt dan wel in een aparte
ruimte te zitten om het te bestuderen.
Onder in het gebouw is het archief. Tegenwoordig is alles gedigitaliseerd,
maar de oude originele stukken van provincies, gemeenten en
maatschappelijke organisaties liggen in het archief waar de temperatuur altijd
18 graden is. Alleen bij groepsbezoek kun je daar onder begeleiding binnen.
We zien o.a. geregistreerd dat de heer Nienhuis uit de Ommelanden als
landloper/ boerenknecht enige tijd in Veenhuizen ondergebracht is geweest.
Maar veel interessanter: De oudste plattegrond van Odoornerveen in het
kader van het graven van het Oranjekanaal laat op tekening het eerst
gebouwde huis zien. Het huis is van de opzichter van de Drentsche Veen- en
Midden-Kanaal Maatschappij (DVMKM) die naast de exploitatie van het

Oranjekanaal ook de exploitatie van enkele veengebieden op het oog had. In
dat huis woont momenteel Aaltje Cremers.
Ons bezoek sluit af met de oudste film van Drenthe uit 1927 in de filmzaal.
Een filmploeg trok dat jaar de hele provincie door om het leven in Drenthe in
beeld te brengen. Dat leek ons als reiscommissie interessant. De film blijkt
echter vooral de economische en industriële stand van zaken in de provincie
weer te geven. Achteraf bezien hadden we beter een andere film over
bijvoorbeeld ijspret of het gezinsleven in Drenthe toen en nu uit kunnen
kiezen. We besluiten de middag gezellig met een hapje en een drankje in
grandcafé LIFF.
Namens de reiscommissie,
Albertje Nienhuis-Naber
Websites:
www.alledrenten.nl geeft informatie over Drentse voorouders. Op
www.drentsarchief.nl zijn ook diverse gegevens te vinden. Op
www.topotijdreis.nl 200 jaar topografische kaarten van het Kadaster.
Op info@drentsarchief.nl kun je je aanmelden voor hun nieuwsbrief.

VAN DE BEHEERSCOMMISSIE
In de afgelopen maand zijn er geen volle BINGO-kaarten ingeleverd. Houd
uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog steeds kans op de eerste prijs!
De prijzen worden per maand verdeeld aan de hand van de volgorde van de
getrokken getallen en dus niet verdeeld door middel van volgorde van
binnenkomst. De volgende getallen zijn getrokken:

– 4 – 26 – 53 –72 – 24 – 16 – 42 – 21 –
Wanneer alle getallen van uw BINGO-kaart zijn weggestreept dan kunt u uw
volle BINGO-kaart inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Graag uw
BINGO-kaart duidelijk voorzien van naam en adres.

ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN
Na enerverende weken voor toneelspelers en bestuursleden van cv MIK en
SVO hebben we de laatste week van januari weer achter ons gelaten. We
blikken samen met MIK terug op een succesvolle toneelvoorstelling op de
laatste zaterdag van januari, waarvoor weer veel inwoners langskwamen.
SVO houdt haar jaarvergadering op 26 maart aanstaande. We publiceren de
agenda voor die vergadering in de Snikke van maart, maar reserveer nu
alvast de datum in uw agenda!
SVO is nog steeds op zoek naar vrijwilligers! we hebben nog steeds extra
mensen nodig, voor allerhande werkzaamheden, in en om het
verenigingsgebouw. Al 8 mensen gingen u voor in onze wervingsactie die via
de Snikke al een aantal maanden loopt. Om ook voor de toekomst een goed
functionerend verenigingsgebouw te kunnen blijven houden zoeken we in
ieder geval nog 7 andere mensen. Wie zoeken we?
Iedereen vanaf een jaar of 16 die bereid en in staat is af en toe een klus te
verrichten voor het verenigingsgebouw. Dat kan in de vorm van meewerken
aan de tweejaarlijkse klussendagen, dat kan door BINGO-kaarten voor De
Snikke te verkopen, dat kan door De Snikke in elkaar te zetten en rond te
brengen, dat kan door het twee- tot driemaal per jaar ophalen van oud papier,
dat kan door een bardienst te draaien tijdens een plaatselijke activiteit, enz.
Wilt u helpen? Hebt u belangstelling? Neem contact op met voorzitter
Alexander Evenhuis op telefoonnummer 06 20971533.
Secretaris SVO,
Robert Nijboer

PLAATSELIJK BELANG
Oproep voor de Algemene Leden Vergadering
Op donderdag 7 maart 2019 zal in het dorpshuis de jaarlijkse ALV van
Plaatselijk Belang plaats vinden. We beginnen om 20.00 uur en de agenda is
als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen vorige ALV d.d. 08 mei 2018
Jaarverslag Secretaris
Jaarverslag Penningmeester
Verslag Kascommissie.
Verkiezing nieuwe Kascommissie
Vaststellen jaarlijkse contributie (voor 2020).
Voorstel bestuur: 5 euro per adres.
Verkiezen nieuwe bestuursleden:
Aftredend en niet-herkiesbaar bestuurslid: Roelof Oosting
Voorstel bestuur voor nieuwe leden:
Raymond Rottink, Mariska Oving-van Bueren
Vaststellen nieuwe Statuten
Vaststellen nieuw Huishoudelijk Reglement
Vaststellen nieuw Privacy Reglement
Opstellen dorpsontwikkelingsplan
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting

Bij punt 10 moet de volgende kanttekening gemaakt worden: de huidige
statuten zijn uit 1985 en verouderd. We willen die graag aanpassen aan de
tegenwoordige situatie. Daarvoor zou minstens 2/3 van de leden op de ALV
moeten verschijnen, en die moeten met 2/3 meerderheid instemmen met de
wijzigingen. Daarom roepen we alle leden op om de ALV te bezoeken. Bent u
verhinderd, dan kunt u uw buurman/kennis schriftelijk machtigen om te
stemmen namens u. Komt u niet zelf, en geeft u ook geen machtiging af, dan
gaat het bestuur er van uit dat u daarmee het bestuur machtigt om namens u
een stem uit te brengen.
Bij de ingang van het dorpshuis zullen op 7 maart zowel de voorstellen voor
nieuwe statuten, als de voorstellen voor het nieuwe huishoudelijk reglement
en het privacyreglement, klaar liggen voor u om in te zien zodat u weet waar
u over stemt.
Na afloop van de vergadering zal Eisso Kronenberg een diapresentatie geven
over de indrukwekkende natuur op het sub-antarctische eiland South
Georgia.

Waterschap
Er is overleg geweest met het waterschap. We wilden graag dat de bermen
van het kanaal worden opgeschoond: wildgroei kappen en opruimen maar
ook de ruimte voor de natuur, de watervogels behouden. Hiervoor heeft het
waterschap een plan gemaakt: dit jaar doen ze wat ze met hun eigen
machines kunnen doen, volgens jaar wordt gepland voor een buitenfirma om
het grove werk te doen. We wilden ook graag dat er bij vriezend weer wordt
voorkomen dat bij de gemalen wakken blijven ontstaan, i.v.m. de ijskwaliteit.
Het waterschap heeft toegezegd dat zodra er vriesweer op komt is, de
gemalen door hen zullen worden uitgezet. Ze zullen dan ook de balk die
dwars in het kanaal ligt, weghalen. De overlast van de waterplanten wordt ook
door hen erkend. Het schoonmaken van het kanaal zoals dat deels gebeurd
is aan de kant van de Borgerzijtak (harkboot) is erg duur, doordat het veel
manuren kost. Dit wordt beetje bij beetje gedaan zodra er budget voor is, en
daarna bijgehouden op de gebruikelijke manier.
Buurtpreventie
Zoals u misschien al gezien heeft, zijn we bezig, in nauw overleg met de
gemeente, om op alle invalswegen naar Odoornerveen bordjes te plaatsen
met een waarschuwing voor het inbrekersgilde, dat wij onszelf bewaken
middel een buurt-app. Nog niet op alle 6 wegen staat zo’n bordje, omdat de
situatie zich soms niet goed leende om de bordjes zo op te hangen. Maar
daar wordt nog verder aan gewerkt.
Glasvezel-internet
De inschrijvingstermijn is inmiddels gesloten en helaas hebben we net niet
genoeg inschrijvingen gehaald, in de hele gemeente hebben we een goede
50 inschrijvingen te kort. Overigens waren er in ons dorp wel voldoende
inschrijvingen, maar bij sommige andere gebieden in de gemeente dus niet.
Komt er nu definitief geen glasvezel? Zo duidelijk is dat nog niet, de
werkgroep is hard bezig met het onderzoeken van andere manieren om toch
een sluitend financieel model te organiseren, we hoeven de moed nog niet op
te geven. Er komt vanzelf bericht van de werkgroep Breedband BorgerOdoorn als er ontwikkelingen zijn.

c.v. MIK

c.v. MIK

c.v. MIK

Enquête C.V. M.I.K
Culturele Vereniging ‘Met Ieders Kracht’ is in het leven geroepen om de
dorpsbewoners te ‘vermaken’. Ieder jaar worden er tal van activiteiten
georganiseerd voor jong en oud en alles wat daartussen zit.
De grondslag voor M.I.K. werd gelegd in 1969. Op 31 januari van dat jaar
werd een vergadering uitgeschreven voor de bevolking van Odoornerveen,
waar een commissie werd gevormd uit 7 (min of meer) verenigingen:
Plattelandsvrouwen, Volksonderwijs, Plaatselijk Belang, Toneelvereniging
Intiem, IJsvereniging, Ouderencommissie en Jeugd. Van elke groep hadden 2
leden zitting in deze commissie. De naam van deze commissie luidde:
Culturele Commissie Odoornerveen, kortweg C.C.O. Op 20 februari van dat
jaar werd een dagelijks bestuur, dat bestond uit voorzitter, secretaris en
penningmeester, gevormd. Dit dagelijks bestuur werd gekozen uit de
commissie.
Toen eind 1973 de C.C.O. langzaam afstierf, werd duidelijk dat er iets aan
gedaan moest worden. Begin april 1974 werd een onderzoek ingesteld om
van de Culturele Commissie Odoornerveen een vereniging te maken. Na een
circulaire bleek 80% van de bevolking hier voor te zijn. Voor uitschrijving van
een vergadering in het toenmalig café Stevens, was de oprichting op 7 mei
een feit. Door middel van een vrije verkiezing werd een bestuur van 5
personen gekozen, dat meteen in functie trad met het bespreken van de
activiteiten. Er konden meteen al 75 leden worden ingeschreven voor een
symbolisch contributiebedrag van 1 gulden. Symbolisch, omdat de culturele
commissie indertijd nooit een contributiebedrag had vastgesteld. Door
contributieheffing maakt de nieuwe organisatie de naam ‘vereniging’ beter
waar. Op 12 juni van dat jaar werd door het bestuur de naam gekozen voor
de nieuwe vereniging: C.V. M.I.K., wat betekent: Culturele Vereniging Met
Ieders Kracht..
C.V M.I.K. stelt zich ten doel voor een zo breed mogelijke leeftijdscategorie
activiteiten te organiseren op cultureel en sportief gebied. Alhoewel het
ledenaantal en deelname aan de activiteiten de laatste jaren helaas minder
worden, blijft C.V. M.I.K. toch een vereniging die voor Odoornerveen
onmisbaar is denken wij als bestuur. Daarom zijn wij van mening hier iets
mee te moeten. In ons mooie dorp moeten we activiteiten natuurlijk levendig
houden. Dit lukt alleen met jullie hulp en deelname. Om een goed beeld te
krijgen van wat er zoal leeft in Odoornerveen en waar behoefte aan is hebben
wij als bestuur besloten om een enquête te verspreiden onder de leden. Deze
zult u de komende dagen in de bus aantreffen. In de periode die volgt wordt u
benaderd door een bestuurslid om uw antwoorden toe te lichten.

Op de jaarvergadering op dinsdag 5 maart zullen wij de uitslag aan u
presenteren. Ook zullen we het dan over de toekomst van C.V. M.I.K gaan
hebben. Wij als bestuur hopen op een grote opkomst zodat een ieder met ons
mee kan denken over hoe we de komende jaren verder gaan.
Bestuur c.v. MIK

110 JAAR GELEDEN
Buitengewoone Vergadering van het Rundveefonds ten huize van
R. de Lange op 24 Februari 1909
Aan de orde:
1.
Al of niet uitkeering voor een koe van W. Kruit.
Tegenwoordig 22 leden te weten: J. Steenbergen, C. Bonder, J. de Haan,
J. Lammerts, H. Jakobs, E. Hooiveld, L. Aaardema, G. Stevens, S. Filips, H.
Nijenhuis, Harm Boer, J. Snippe, Harm Bos, W. Luijtjes, W. Zwiers, R. van
Wijk, A. Stavast,
D. Bonder, H. Jelies, Harm Ties, A v.d. Sluis en Chr. Oortwijn.
Na dat door den voorzitter de vergadering is geopend, worden de notulen der
vorige vergadering door den secretaris voorgelezen, goedgekeurd en
onveranderd vastgesteld.
Als nu komt in bespreking, al of niet uitkeering voor de koe van W. Kruit.
Nadat door het bestuur de toedracht van het geval is uit een gezet, wordt met
algemeene stemmen besloten aan W. Kruit geen vergoeding uit te keeren en
Z.E. schriftelijk kennis te geven van dit besluit.
Hierna volgt de gebruikelijke vraag van den voorzitter of nog iemand iets heeft
in het midden te brengen de vergadering betreffende, vraagt en verkrijgt de
heer Steenbergen het woord over wijziging van Art. 18 van ons Regelement.
Door een der leden wordt nog herhinderd dat er leden zijn, welke thans in een
andere verzekering verwaarborgd zijn. Wordt besloten deze twee punten op
de agenda voor de volgende vergadering te plaatsen.
De heer Nijenhuis deelt mede dat hij een koe heeft welke volgens de
verklaring van den veearts ongenezelijk is. Nadat hierover voldoende is
gesproken wordt aan de heeren Van der Sluis en Jelies opgedragen
hiermede naar eigen goedvinden te handelen.
De heer J. de Haan deelt mee dat hij een koe heeft die door het zware kalven
zozeer heeft geleden, dat veel waarde vermindering daarvan ’t gevolg is. Na
eenige bespreking wordt besloten voorloopig op beterschap te wachten.
Hierna Sluiting

JAARVERGADERINGEN !
c.v. MIK - 5 MAART
PLAATSELIJK BELANG - 7 MAART
ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN – 26 MAART

80 JAAR GELEDEN
Uit de Emmer Courant van Vrijdag 10 Februari 1939
De Nederlandsche taal
Het wonder is dan toch geschied,
- het Wetsontwerp gereed! En binnen niet te lange tijd
Is ’t uit met ’t spellingsleed.
Dan weten we tenminste weer
Hoe of het werk’lijk móet,
Een mensch het straks met s c h
Of met één s-je doet!
Dán vragen wij ons niet meer af:
Is ’t e, ee, o of oo?
We schrijven allen Nederlandsch
En niet maar zoo of zo- - -!
Maar vóór dat in ons a b c
De rust is weergekeerd,
Dient allereerst het “vreemde” woord
Uit d’eigen taal geweerd!
Wáárom gebruiken wij toch steeds
Verguldsel en vernis,
Wanneer we schrijven “Nederlandsch”
Dat zoo on-Hollandsch is?
De kapper, die mijn haren knipt,
- We noemen hem coiffeur -,
Maakt permanent wave of zooiets,
En heet daarbij friseur!
Een theehuis moet een lunchroom zijn,
Het tegelpad trottoir,
’n Diner neemt men in ’t restaurant,
’n Cocktail in een bar!
Een naaister wil geen naaister zijn;
Coupeuse is haar naam!
De taartjesbakker zet doodleuk
Patisserie op ’t raam!
Chauffeur is hij, die auto rijdt,
En borstplaat heet fondant!
Ik schei er uit – Waar is het eind?
‘k Krijg “keet” met de - - courant –
Siets Proemstra
Februari 1939

BOEK
EEN INFORMATIEF EN BOEIEND BOEK
MET DEZE TWEE WOORDEN HEB IK NIETS TE VEEL GEZEGD. ZELFS
VOOR KENNERS VAN DE DRENTSE GESCHIEDENIS VALT ER VAST
NOG WEL IETS TE LEZEN WAAR JE GEEN OF ONVOLDOENDE WEET
VAN HEBT. IK HEB HET OVER HET NET VERSCHENEN BOEK:
“DRENTHE, PLEKKEN MET EEN VERHAAL” van FOLKERT OLDERSMA
en MENNO VAN VEEN [www.levendleren.nl isbn/ean: 978-90-826502-7-3]
Waarom ben ik enthousiast over dit boek? Ik beantwoord deze vraag aan de
hand van de twee woorden uit de titel van dit stukje:
1) HET IS INFORMATIEF
De lezer [m/v] krijgt in iets meer dan 200 pagina’s een prachtig overzicht van
de provincie voorgeschoteld. Aan de hand van de 6 dingspelen (=rechtsgebieden) waarin je Drenthe kunt verdelen. Zie voor deze indeling p. 60-62.
Odoorn en Odoornerveen vallen in het 1e dingspel = Zuidenveld. In elk
dingspel worden een aantal plekken genoemd waarover iets bijzonders te
vertellen valt. In ‘ons’ gebied worden genoemd: Schoonebeek [herinnering
aan vroeger veevervoer], Valthe [Onderduikershol], Sleen [verwikkelingen
over de kerktoren], De klinkenberg bij Gees [vroegere ‘burchten’], Veenoord
[invloed van schilders zie Van Gogh Huis], Wezup [Café ’s zoals Perkaan],
Schoonoord [Ellert en Brammert verhalen en museum], Eext en andere
plekken [hunebedden], Schoonebeek [olie-winning], Barger-Compascuum
[turfgeschiedenis], Emmen [kunstenaarsgroep en De Stip], Aalden [vorm van
boerderijen], Coevorden [voorgeschiedenis ontwikkeling woonplaatsen],
Zweeloo [info graven], Grenspaal Drenthe - Pruisen (Duitsland), Emmen
[ontwikkelingen dierentuin], Oosterhesselen [oude trambanen en spoorlijnen],
ANE (bij Coevorden) [Drentse veldslag in 1227].
Uit dit overzicht blijkt al hoeveel info in kort bestek de revue passeert. Daarna
vindt men een FIETSROUTE door het beschreven gebied (zie voor Dingspel
1 p.55-57). Achterin het boek staan een inhoudsopgave, literatuuroverzicht +
een opsomming van gebruikte websites Dit vergroot de gebruikswaarde.
2) HET IS BOEIEND
Het is OOK een boeiend boek. Niet alleen door de keuzes waarop de
informatie berust maar ook door de foto’s en door de manier van schrijven.
DE schrijvers verstaan de kunst kort en tegelijk krachtig te verwoorden wat ze
naar voren willen brengen. Zo verveelt de lectuur nooit. Dat is een grote
verdienste . Wie even iets wil opzoeken uit Noord –of West- Drenthe heeft het
snel gevonden.
NB het boek kost 20 euro en is ook in Emmen te koop (bij de boekhandel) of
in Exloo (Bij Geerts).
Frans Brinkman

