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Het leek er eerst op dat deze Snikke een week later uit zou komen, er was
dus nog tijd genoeg om “Van de redactie” te schrijven. Bovendien kan er in
een week nog zoveel gebeuren en ook “Van de redactie” wil graag actueel
blijven.
Dan zie ik om een uur of vijf een mailtje waarin ik lees dat alle tekst vanavond
gelezen en gecorrigeerd zal worden. Morgen wordt dan de laatste Snikke van
deze jaargang gedrukt, waarna de redactie in september aan jaargang 39 zal
beginnen. En zo veranderen plannen soms ineens en probeer ik nog even
een zinnig stukje tekst te bedenken.
Intussen zijn de beheerscommissie en de typeredactie zich aan het beraden
over de eventuele aanschaf van een nieuwe machine voor het printen,
vouwen en nieten van onze dorpskrant. Het grootste struikelblok vormen de
financiën. We hopen de komende maanden een passende oplossing te
vinden. In het nieuwe seizoen zult u daar vast meer over horen.
Nu de reguliere bijeenkomsten van de verschillende verenigingen een paar
maanden stil liggen organiseert c.v. MIK voor de eerstkomende zondag al
klootschieten. U leest daarover in deze Snikke meer. In juli kan ieder – ook
weer jong en oud – meedoen aan een sport- en spelmiddag en staat er voor
september een fietstocht op het programma.
Ook aan de thuisblijvers – mensen die niet op vakantie gaan – wordt dus
gedacht. We hopen dat de weergoden ons dan wat gunstig gezind zullen zijn.
Zo warm als het de afgelopen week was en de enorme plensbuien die
daarvan het gevolg waren, daar zitten we niet op te wachten. Maar we zullen
het gewoon moeten afwachten.
De typeredactie wenst ieder een mooie zomer!

AGENDA
10 juni – Klootschieten (c.v. MIK)
23 juni – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen)
8 juli – Sport- en spelmiddag (c.v. MIK)
28 juli – Oud papier (c.v. MIK)
1 sep – Oud papier (Plaatselijk Belang)
5 sep – Excursie biologisch fruitbedrijf Goense (Vrouwen van Nu)
9 sep – Fietstocht op locatie (c.v. MIK)
12 sep – Klaverjassen
18 sep – Vrouwen van Nu
26 sep – Klaverjassen
BORRELAVOND
Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur in dorpshuis “De Miet”!

Van links naar rechts
1 lastig insect
3 hemellichaam
5 jongensnaam
6 vrucht aan struiken
7 vreselijk rommel
9 gewicht met verpakking
11 lichaamsdelen
12 deel van een dag
13 wat de klok aangeeft
14 onderste deel van je gezicht

Van boven naar beneden
1 brug over een weg
2 boom
3 mal
4 Viking
6 jongensnaam
8 draag je in bed
10 niet jong meer
11 schip waar men op woont

VROUWEN VAN NU
Laatste verenigingsavond
Op 15 mei hadden wij onze laatste verenigingsavond van dit seizoen. Wij zijn
met 30 vrouwen uit eten geweest en wel bij Proeflokaal Bregje in Emmen. De
avond mag zeer geslaagd worden genoemd. De dames hebben heerlijk
gegeten en konden lekker kletsen en zo ons seizoen mooi afsluiten.
We gaan nog met de reisvereniging op 6 juni een middag naar Zwakanaga in
Exloo. Ook gaan we op woensdagmiddag fietsen. We vertrekken om half 2 bij
dorpshuis "De Miet". Iedereen die ook zin heeft om mee te fietsen is van harte
welkom. Tot 18 september, wanneer onze verenigingsavonden weer
beginnen.
Marijke Uitbeijerse

c.v. MIK

c.v. MIK

c.v. MIK

KLOOTSCHIETEN CV MIK
In het jaarprogramma dat u van ons heeft gekregen, staat dat wij op
zondag 10 juni een sport- en speldag gaan houden en dat wij op 8 juli
gaan klootschieten. I.v.m. de trekkershow bij Ellert en Brammert in
Schoonoord gaan wij deze 2 activiteiten met elkaar wisselen.
Zondag 10 juni 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 een bolderkar vertrekken naar Poolshoogte. We vertrekken om 14.00
uur.
Vanaf Poolshoogte gaan we een route klootschieten met elkaar en eindigen
we daar weer op het terras. Vanaf Poolshoogte brengen wij u met de
bolderkar weer terug naar ons dorpshuis.
Om een beetje een idee te krijgen met hoeveel personen we uiteindelijk bij
Poolshoogte op het terras gaan belanden, 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 8 juni bij:
Wendy Röttink
Pien Bonga

tel: 531825
tel: 06-30739788

Wij rekenen op uw komst!
Bestuur c.v. MIK
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SPORT- EN SPELMIDDAG CV MIK
In het jaarprogramma dat u van ons heeft gekregen, staat dat wij op
zondag 10 juni een sport- en speldag gaan houden en dat wij op 8 juli
gaan klootschieten. I.v.m. de trekkershow bij Ellert en Brammert in
Schoonoord gaan wij deze 2 activiteiten met elkaar wisselen.
Zondag 8 juli a.s. gaan we een gezellige sport- en spelmiddag met elkaar
houden op het sportveld bij dorpshuis De Miet.
Deze middag is voor jong en oud.
Geef je op individueel of direct compleet in groepjes van 4 personen.
Opgave en inlichtingen voor 6 juli bij:
Wendy Röttink
tel: 531825
Jeroen Evenhuis
tel: 381636
Doe allemaal mee, dan maken we er weer een leuke gezellige en
sportieve middag van!
Bestuur c.v. MIK

120 JAAR GELEDEN
De Veldpost – 8e Jaargang – “Gemengde Berichten”
Zaterdag 18 Juni 1898
Uit Borger meldt men ons: In deze omstreken ziet men thans weer in
verschillende bosschen dagelijks de “Gelderschen” aan het werk, welke
lieden jaarlijks uit Nunspeet, Epe en omstreken tot ons komen om er de
bosschen te schillen en eikenschors te bereiden. Tot nog toe werd het jonge
hout, van den schors ontdaan, tot brandhout gehakt, welke houtjes van ⅓ M.
lengte bij tientallen in bosjes werden verkocht.
De houthandelaars hebben thans op den handel in schoongemaakt hout een
ander en voor hen meer voordeelige manier gevonden, die zeker ten deele
den eigenaar van den grond, waarop het hout gegroeid is, op den duur zal ten
goede komen en welke hierin bestaat, dat het hout, voor zover daartoe
geschikt, tot zoogenaamde “boonenstokken” wordt bereid. In de provincie
Groningen schijnt groote behoefte aan die boonenstokken te zijn.
Bij scheepsladingen worden zij hier opgekocht en te Buinen ontvangen tegen
f 2.50 per 100 stuks. Vroeger werden hier alleen jonge dennen als
boonenstokken uitgevoerd. Het jonge eikenhout, van schil ontdaan, schijnt
duurzamer te zijn dan het dennenhout. Jong eikenschilhout, dat vroeger twee
jaar langer bleef groeien, werd nu afgekapt omdat er boonenstokken in
groeien, en de bosschen kunnen in het vervolg om de acht, in plaats van om
de tien jaar geschild worden, dat zeker in het belang is van den grondeigenaar, omdat de jonge stammen sneller weer oploopen dan de oudere.
Ook op het onderhoud van dennenbosschen oefent de vraag naar
boonenstokken gunstigen invloed, naardien er meer op eene tijdige
uitdunning gelet wordt.

KLEURPLAAT
De eindstanden van dit seizoen zijn als volgt:
1 t/m 6 jaar:
Jesper Röttink
Sophie Bos
Elisa Oving
Noa Eggens
Lynn de Waard
Joost Bos

90 pnt
70 pnt
70 pnt
50 pnt
20 pnt
10 pnt

7 t/m 12 jaar:
Demi Eggens
Marlijn Eggens
Nienke Eggens
Maya de Waard

60 pnt
40 pnt
20 pnt
20 pnt

Allemaal bedankt voor het inleveren van de mooie kleurplaten. Het duurt nog
even, maar alvast een hele fijne vakantie en hopelijk doen jullie in september
allemaal weer mee. Uiteraard krijgen jullie allemaal nog een klein cadeautje
thuisbezorgd.

OPROEP
Beste dorpsgenoten,
Sinds zes weken ga ik op maandag en vrijdag naar de dagbesteding
“PLEZANT” in Aalden.
Via de Snikke wil ik graag een oproep doen om een aantal vrijwilligers te
vinden die mij op die dagen willen brengen en halen. Er zijn problemen
ontstaan met het vervoer van taxi om dit vergoed te krijgen. Vrijwillige
chauffeurs uit Aalden en Zweeloo rijden niet verder dan hun dorp.
Ik heb toestemming (via de dagbesteding) om eventueel zelf vrijwillige
chauffeurs te zoeken uit mijn dorp die mij willen brengen en halen tegen een
dagvergoeding van € 6,- per dag.
Zijn er in Odoornerveen een aantal vrijwilligers die dit voor hun oudste
inwoner willen doen om toerbeurt?
Mijn zoon en schoondochter staan al dag en nacht voor mij klaar (omdat het
een en ander iets minder gaat) en daarom ga ik naar de dagbesteding (waar
ik het overigens prima naar mijn zin heb). Het zou mooi zijn als ik ze op deze
manier een beetje kan ontlasten op hun (schoon/vader) vrije dag.
Ik woon Borgerzijtak 9 en ben telefonisch moeilijk bereikbaar, omdat dit vaak
mis gaat met het indrukken van de vervelende knopjes, dus zou het fijn zijn
als u voor mij een briefje in de brievenbus zou willen doen bij interesse, zodat
ik het op de ouderwetse manier kan bekijken.
Met vriendelijke groet,
Dick Möhlmann
PS. Het kan zijn dat mijn zoon of schoondochter u hierover benadert. Zou u
daarom een adres of telefoonnummer achter willen laten.
Mijn vriendelijke dank.
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c.v. MIK
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Clubkascampagne Rabobank en c.v. MIK
De Rabobank gaat weer een clubkascampagne houden. Wij als vereniging
gaan ons daar natuurlijk bij aanmelden. Binnenkort ontvangt ieder lid van de
Rabobank 5 stemmen om die te verdelen over de vereniging van zijn/haar
keuze. Wij als bestuur hopen dat jullie allemaal op ons gaan stemmen.
Binnenkort komen wij daar op terug via onze facebookpagina en een flyer
over hoe dit precies in zijn werk gaat.
Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk stemmen, want hoe meer stemmen
wij krijgen, hoe meer geld we voor de kas kunnen verdienen. Dus,
STEM ALLEMAAL OP CV MIK!!! Wij zullen u daar dankbaar voor zijn.
Bestuur c.v. MIK

GLASVEZEL IN ODOORNERVEEN
Gemeente Borger-Odoorn maakt vorderingen met Glasvezel
De gemeente Borger-Odoorn stelt 200.000 euro beschikbaar om 1440
adressen in de gemeente van snel internet te voorzien. Ook de Rabobank
overweegt onder voorwaarden een bijdrage toe te kennen. Belangrijk nieuws,
dat door wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) van Borger-Odoorn
gisteren werd bekendgemaakt. “Dat betekent dat de stichting Breedband
Borger-Odoorn nu verder kan en bij de provincie kan aankloppen voor een
lening.”
Daarmee is het financiële gat waar de stichting mee zat, gedicht en kan de
aanvraag voor een lening van 4,4 miljoen van de provincie Drenthe de deur
uit. Deze bijdragen zijn erg belangrijk, omdat daarmee de toekomstige
breedbandverbindingen voor de inwoners en ondernemers betaalbaar blijven,
de exploitatie van het netwerk op een gezonde manier kan plaatsvinden en
de lening verantwoord kan worden afgelost. Nu de gemeenteraad van Borger
afgelopen donderdag unaniem heeft ingestemd met het voorstel om eenmalig
een bedrag van 200.000 euro te schenken aan Breedband Borger-Odoorn is
het wachten op groen licht van de provincie Drenthe voor de benodigde
lening. ,,Hopelijk lukt dat nog voor het zomerreces. Zo niet, dan zijn we weer
zes weken verder.”
Na de vakantie zet Breedband Borger-Odoorn een brede campagne op. Die
is gericht op 1440 huishoudens. De gemeente telt zo’n 1250 adressen (witte
adressen), waar de snelheid van het internet onder de grens van 30 Mbps
ligt. Het internet dat via de ouderwetse koperdraad wordt aangeboden, is zo
traag als dikke stroop in de winter. “De providers gaan folders verspreiden,
we houden voorlichtingsavonden en gaan onze ambassadeurs in de dorpen
uitleggen wat ze moeten vertellen.” Om de aanleg van het benodigde 184
kilometer lange glasvezelnet in de gemeente mogelijk te maken moeten
voldoende huishoudens bereid zijn in te stappen. Of het netwerk ook echt
wordt aangelegd ligt dus vooral aan de inwoners zelf. “Het gaat door als
tenminste 65% van de inwoners met een witte aansluiting bereid is een
abonnement te nemen”. Het bestuur en de ambassadeurs hebben het volste
vertrouwen in een positieve afloop. Bij het polsen van de interesse verklaarde
rond tachtig procent zich bereid. Wij weten dat veel mensen nu
verwachtingsvol kijken naar gratis 4G en 5G, maar laten ze zich daar vooral
niet blind op staren. Zonder glasvezelnet kan het nog wel tien jaar duren voor
ze snel en duurzaam internet hebben.”
Als alles meezit verwachten we dat rond december dit jaar de eerste schop
de grond in kan. Wordt vervolgd!
Namens Stichting Breedband Borger-Odoorn
Sjaak Janson

KLAVERJASSEN
De finale van het 2017/2018 klaverjassen was weer ontzettend spannend!
Op 13 september 2017 ging het klaverjassen in Odoornerveen weer van start.
In totaal 16 keer konden de 18 deelnemers een enerverend potje
klaverjassen in de Miet. Iedere avond 3 rondes van 12 spelletjes, op z’n
Amsterdams. Best fanatiek, maar vooral plezierig. En hoe dichter we bij de
laatste avond komen, dit jaar was dat op woensdag 11 april, hoe spannender
het eraan toe gaat. Henk Bakker, Connie Scholtens en Henk Schippers
wisselden de voorlaatste avonden stuivertje, wanneer het om de eerste plaats
ging. Maar uiteindelijk kwam Henk Schippers als winnaar uit de bus.
De eindstand wordt bepaald aan de hand van de scores van de beste 10
avonden, dus ook als je een avond verhinderd bent, kun je nog steeds
meedoen om de prijzen. Geweldig leuke prijzen, waar Harry ieder jaar weer
voor zorgt. En niemand gaat zonder een prijs naar huis.
De eindstand van het klaverjasseizoen 2017/2018 ziet er als volgt uit:
Stand; Naam;
Totaal
Stand; Naam;
Totaal;
1 Schippers, Henk
38689
10 Evenhuis, Alex
36238
2 Scholtens, Connie 38040
11 Kirchhof, Ron
35808
3 Bakker, Henk
37015
12 Vos, Harm
35626
4 Schippers, Sieme 36838
13 Begeman, Bert
35295
5 Huizing, Geert
36820
14 Cremers, Harm
35032
6 Kirchhof, Tineke
36698
15 Kuipers, Jan
34091
7 van Rijen, Jan
36658
16 Ottens, Henk
33559
8 Vleems, Harrie
36630
17 Kuipers, Ineke
33380
9 van der Klis, Hans 36605
18 Evenhuis, Hans
33378
Na het klaverjassen wordt er altijd nog wel een drankje gedronken en een
kroketje of frikadel gegeten, dus aan die gezelligheid ontbreekt het niet.
Daarvoor willen we ook graag de vrijwilligers bedanken.
Voor volgend jaar kan iedereen alvast de avonden vastleggen in de agenda.
En lijkt het je leuk mee te spelen, kom dan gerust langs of meld je aan bij
Harry Vleems (06-51098474) of Sjaak Janson (06-51155602).
Datum
12-sep-18
26-sep-18
10-okt-18
24-okt-18
7-nov-18
21-nov-18
12-dec-18
19-dec-18

Avond
1
2
3
4
5
6
7
8

Week
37
39
41
43
45
47
49
51

Datum
2-jan-19
16-jan-19
30-jan-19
13-feb-19
27-feb-19
13-mrt-19
27-mrt-19
10-apr-19

Avond
9
10
11
12
13
14
15
16

Week
1
3
5
7
9
11
13
15
Sjaak Janson

PAASBERGENBUS
Vermoedelijk heeft U de Paasbergenbus wel eens zien rijden, voorzien van
logo’s van ondernemers uit – de buurt van – Odoorn, die de Stichting een
warm hart toedragen en de bus sponsoren middels een logo.
De bus is er niet alleen voor bewoners van de Paasbergen maar ook voor
mensen die op grond van hun handicap of hoge leeftijd gebruik willen maken
van deze bus. Deze mensen kunnen de bus gebruiken voor bijv. recreatieve uitstapjes - speciale familie bezoekjes - halen en brengen naar en
van Uw vakantiebestemming - bezoek aan kerk / begraafplaats /
crematorium - rondrit in de oude woonomgeving - winkelbezoek.
Er zijn wel enige voorwaarden verbonden aan het gebruik van de bus:
Het verhuur is inclusief chauffeur /vrijwilliger - kilometervergoeding geldt vanaf
de standplaats ( Odoorn) en bedraagt € 0,45 / km - minimale afstand
bedraagt 10 km - er dient altijd begeleiding mee te gaan met Uw uitstapje en
daar moet U zelf voor zorgen - als U een dagtocht onderneemt draagt U zorg
voor maaltijd, koffie en eventueel entree voor de chauffeur.
De bus is niet bedoeld voor ziekenhuis- en/of specialisten bezoek. De bus is
ook niet inzetbaar voor vervoer van een scootmobiel (wel dus een wandelrolstoel). Mocht U willen bespreken: via receptie Paasbergen, 0591-228980
(werkdagen / kantooruren).
Het is mogelijk om Vriend te worden van de Paasbergenbus, waarbij U de
bus financieel ondersteund. Dat kan door ondersteuning met een eenmalig
bedrag, maar U kunt uiteraard ook jaarlijks doneren/ondersteunen/sponsoren.
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL31RABO 01070.31.043.
Aanmelden kan via: Stichting vrienden van de Paasbergenbus, Paasbergen 1
7873 BE Odoorn of middels een mail naar paasbergenbus@gmail.com.
Informatie vindt U op de website:
https://www.vriendenpaasbergenbus.wordpress.com.

ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN
We zijn verheugd om te melden dat de jaarlijkse Oud IJzer Actie op 26 mei jl.
weersuccesvol is verlopen: we haalden in totaal 2040 kilo op, goed voor een
bedrag van 285,60! SVO dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de actie;
de vrijwilligers die hielpen met het ophalen, de mensen die machines en
materieel beschikbaar stelden en de bewoners die hun oude metalen
afstonden!
Op negen en tien mei hielpen vele vrijwilligers van de plaatselijke
verenigingen weer bij de stempelpost van de Drentse Wandel Vierdaagse in
ons dorp. Op de avond van 9 mei ging dat van start met de Kennedymars (ca.
90 fanatieke lange-afstand-lopers), waarna gedurende de daaropvolgende
donderdag alle routes ons dorp aandeden. Bij het ter perse gaan van dit
nummer was de opbrengst nog niet bekend; we zullen hiervan melding doen
in een volgende Snikke.
Na de eerste ronde, waarbij we maar liefst 6 nieuwe vrijwilligers wierven,
meldden zich helaas geen nieuwe vrijwilligers meer aan! SVO is nog op zoek
naar 9 extra vrijwilligers! 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.
Het is van het hoogste belang dat ons verenigingsgebouw over voldoende
vrijwilligers beschikt, juist om alle verschillende activiteiten voldoende te
kunnen spreiden over verschillende mensen. Vele handen maken licht werk,
weet u nog…? Dus kom op: afgestudeerd en een lange vakantie? Tijd over?
Zoek je een hobby? Net in het dorp komen wonen en nu onder de mensen
willen komen? Net tussen twee banen in? Neem contact op met voorzitter
Alexander Evenhuis op telefoonnummer 06 20971533!
R. Nijboer
Secretaris SVO

100 JAAR GELEDEN
Rechtszaken – Arrondissementsrechtbank te Assen
Zitting van woensdag 7 October 1918
Jan K. te Odoornerveld werd in den nacht van 25 op 26 juni l.l. door
veldwachter Overbeek te Schoonoord gesnapt toen hij bezig was een koe van
R. de Lange uit te melken.
Eisch bij verstek een maand gevangenis terzake diefstal.

