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Ook in deze ouderwetse winterweek zal er toch een dorpskrant gemaakt 
moeten worden. Gelukkig hoef ik daarvoor niet naar buiten. Het is vooral de 
wind waardoor het extra koud aanvoelt en een gevoelstemperatuur van - 20º 
lokt niet bepaald aan tot een verblijf buiten de deur. 
Na de Olympische Spelen waarbij ook Nederlanders weer met flink wat 
medailles, die o.a. tijdens de schaatswedstrijden werden gewonnen, naar huis 
kwamen kunnen de “scheuvellopers” nu in Nederland weer aan de bak. 
De eerste marathon op natuurijs voor zowel mannen als vrouwen is al weer 
verreden. Deze keer in Haaksbergen en niet in Noordlaren wat toch altijd wat 
dichter bij huis voelt. Zou dat komen doordat de voorzitter van de 
ijsvereniging “De Hondsrug” van Noordlaren juist deze dagen met zijn gezin 
op skivakantie is? 
Een paar dagen geleden waren er op het Oranjekanaal nog flinke plekken 
met open water, deels veroorzaakt door de straffe wind die het water in 
beweging hield. Maar ook een paar grote groepen eenden probeerden hier en 
daar het water ijsvrij te houden. Terwijl de meeste eenden op de ijsrand van 
het open water zaten, deed een ander deel zijn best om het nog golvende 
water in beweging te houden. “Zouden ze elkaar afwisselen” vroeg ik me af, 
“om de beurt een poosje zwemmen?” “En zouden ze niet met hun pootjes 
vastvriezen?” En als ze niet vastvriezen hoe komt dat dan dat dit niet 
gebeurt? Wij zitten al vast als we met natte handen een bevroren deurklink 
vastpakken! 
Nog voor deze Snikke bij onze inwoners in de bus valt heeft de ijsvereniging 
“Odoornerveen” voor zaterdagmorgen en –middag ijspret voor de jeugd op 
het programma staan en priksleeën voor jong en oud. 
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We hopen dat er veel deelnemers op af komen en natuurlijk kun je ook 
gewoon komen kijken.  
Intussen hebben we het Jaaroverleg van De Snikke al weer achter de rug. 
Een kort verslag daarvan vind je elders in dit nummer. Waar we vooral uw 
aandacht voor willen vragen is de oproep voor iemand die de groep 
interviewers wil komen versterken. 
Een goeie maartmaand gewenst! 
   



AGENDA 

 
  5 mrt – Biljarten 
10 mrt – Oud papier (IJsverenging Odoornerveen) 
13 mrt – Verenigingsavond Vrouwen van Nu 
16 mrt – bezoek theater de Deel in Sleen (Vrouwen van Nu) 
14 mrt – Klaverjassen 
19 mrt – Biljarten 
20 mrt – Jaarvergadering Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
28 mrt – Klaverjassen 
  1 apr – Eerste Paasdag 
  2 apr – Tweede Paasdag 
  4 apr – Laatste dag inleveren kopij De Snikke 
  6 apr – Schoonloopavond (Plaatselijk Belang) 
  2 apr – Biljarten 
10 apr – Verenigingsavond Vrouwen van Nu 
11 apr – Klaverjassen 
14 apr – Oud papier (c.v. MIK) 
16 apr – Biljarten 
25 apr – Klaverjassen 
27 apr – Koningsdag 
30 apr – Biljarten 
15 mei – Verenigingsavond Vrouwen van Nu 

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

  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstanden na de zesde kleurplaat zijn als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar:    7 t/m 12 jaar: 
Sophie Bos  60 pnt  Demi Eggens  50 pnt 
Jesper Röttink  60 pnt  Marlijn Eggens  30 pnt 
Elisa Oving  50 pnt  Nienke Eggens 20 pnt 
Noa Eggens  40 pnt  Maya de Waard 10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 

 
  



120 JAAR GELEDEN 
 
Stond er in de Snikke van februari een artikeltje uit “De Veldpost” over het 
vangen en importeren van vogels uit het buitenland om hun mooie veren, ook 
in Nederland waren vogels volgens onderstaand artikeltje “vogelvrij”. 
 

De Veldpost - 8e Jaargang – “Gemengde Berichten” werd volgende vermeld: 
 

Zaterdag 5 maart 1898 
Heeft menige arbeider in Friesland in den afgeloopen winter nog een daghuur 
kunnen verdien met veld- en akkerwerk, ook de vogelvangers hebben niet te 
klagen, daar de Plevieren of zoogenaamde Wielsters zich bij zachte winters 
op de weilanden ophouden, vooral in de gemeente Wijmbritseradeel. 
Een vogelaar, woonachtig te Laaxum (Fr.) die zich hiermede onledig hield in 
den omtrek van Woudsend, had het geluk sedert November jl. bijna 900 stuks 
dezer vogels te bemachtigen. De prijs was in den beginne f 0,40 en is thans  
f 0,60 per stuk. 
 

Zaterdag 12 maart 1898 
In oostelijk Drenthe neemt de uitvoer van dennenhout naar de Belgische 
kolenmijnen steeds toe. Voor eenige jaren toen deze uitvoer begon, werden 
alleen die bosschen aangekocht, welke het meest gunstig aan de kanalen 
lagen of van waar het hout gemakkelijk naar de spoorwegstations kon worden 
vervoerd. Thans wordt ook uit de gemeenten Borger en Odoorn dat hout 
vervoerd. Er wordt daardoor veel werk verschaft. Echter blijkt het, dat de 
dennebosschen, waarvan de boomen ieder afzonderlijk en publiek worden 
verkocht nog altijd meer opbrengen. De behoefte aan dennenhout is derhalve 
in de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen en de boschaanleggers uit de 
jaren 1870 tot 1885 hebben goede resultaten van hun werk. Thans neemt de 
aanleg van dennenbosschen niet meer in gelijke mate als in dien tijd toe. 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
BINGO 
In de afgelopen maand zijn er geen volle BINGO-kaarten ingeleverd. Houd 
uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog 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: 
 

– 58 – 17 – 73 – 26 – 12 – 51 – 
 

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. 
 
Jaaroverleg Dorpskrant “de Snikke” 
Het jaaroverleg van onze dorpskrant vond plaats op 26 februari en werd 
bijgewoond door twaalf personen. Niet veel als je het aantal abonnees in 
aanmerking neemt. Ondanks dit kleine aantal was de discussie over de  
diverse onderwerpen er niet minder om. Toch jammer dat er vanuit het dorp 
niet meer belangstelling werd getoond. Dat hadden we misschien ook niet 
verwacht, maar het zou wel mooi geweest zijn. 
De financiële kant van de dorpskrant ziet er gunstig uit. Dankzij het jaarlijkse 
BINGO-spel en de aangeleverde advertenties kan de Snikke zichzelf 
bedruipen. De financiële reserves zijn vooral bedoeld voor aanschaf van 
nieuwe apparatuur. 
De kleurplaat die op de middenpagina’s van de Snikke staat afgedrukt wordt 
elke maand door een aantal kinderen ingeleverd bij Marjan Brauckman. Zij 
zorgt ook voor de aanlevering van de nieuwe kleurplaten. Aan het eind van 
het seizoen krijgen alle deelnemers een klein presentje. 
Aan het BINGO-spel wordt door veel inwoners meegedaan, er is dan ook 
altijd kans om iets te winnen. 
De rubriek “Even Voorstellen” die graag wordt gelezen zoekt een nieuwe 
enthousiaste interviewer om het team te versterken. Martin heeft namelijk 
aangekondigd hiermee te willen stoppen. 
Het vinden van een nieuwe rubriek is moeilijk. In het verleden hebben we wel 
andere rubrieken gehad, maar na lange of korte tijd lukte het niet mensen 
bereid te vinden om iets te schrijven. Ook de rubriek over hobby’s is niet echt 
opgepikt. 
Het is maar een klein groepje mensen dat toch iedere maand weer zorgt dat 
er een Snikke bij u in de bus valt. Misschien is er onder u wel iemand die een 
goed idee heeft voor een nieuwe rubriek of iemand die vindt dat iets beter kan 
of anders zou moeten. U kunt het alsnog aan een van de redactieleden laten 
weten. 



WIJ ZOEKEN………. 
Wij zoeken iemand die mee wil doen aan het afnemen van interviews voor de 
rubriek “Even Voorstellen”. Zoals u in de vorige Snikke al hebt kunnen lezen 
houdt Martin Eggens er mee op. 
Het team interviewers bestaat uit vier personen, twee dames en twee heren, 
die zorgen dat er (bijna) maandelijks een paar inwoners uit Odoornerveen 
aan ons worden voorgesteld. 
In overleg worden de adressen verdeeld. 
Houdt u ervan om eens met nieuwe of oudere inwoners van ons dorp te 
praten om aan de hand daarvan een stukje te schrijven, dan hoeven we 
misschien niet langer te zoeken. 
Neem contact op met een van de redactieleden of via desnikke@hotmail.com 
 
  



  

VROUWEN VAN NU 
 
 

Bezoek aan “Drents parlement” op het 
Provinciehuis te Assen 
 
Woensdag 4 Februari 2018, om 10.15 uur vertrekken we vanaf dorpshuis de 
Miet met 20 dames van de Vrouwen van Nu op weg richting het provinciehuis. 
We worden om 11.00 opgewacht door een medewerkster van de 
Statengriffie. 
Voorzien van een kopje koffie kreeg iedereen een naamkaartje opgespeld. 
Van 11.15 -12.15 kregen we een interactieve presentatie in de Statenzaal 
door de heer Vesten, statenlid  van de  S.P. en de heer Roel Bosch van de 
PvdA-Statenfractie over het functioneren vroeger en nu.  
De Statenzaal is enigszins in de grond verzonken als herinnering aan de 
Balloërkuil. Dit was in het verre verleden de plaats waar de Etstoel bijeen 
kwam. De Etstoel was ooit het hoogste bestuurscollege van Drenthe en 
daarmee een vroege voorloper van de Staten . 
We kregen uitleg over de samenwerking in de provincie, met de gemeenten 
en in de regio. Ook werd verteld hoe je zelf invloed kan uitoefenen bij  de 
staten. 100  jaar geleden in 1917 kregen vrouwen in Nederland pas passief 
stemrecht en twee jaar later mochten ze echt zelf naar de stembus. 
Daarna  kregen we een lunch aangeboden en konden we vragen stellen aan 
de Statenleden. 
Om 13.00  konden we een half uur de vergadering van de Provinciale Staten 
bijwonen. Samen met de dames van Vrouwen van Nu uit Noord Sleen heette 
de nieuwe commissaris van de Koning, mevr. Jette Kleinsma ons welkom op 
de tribune. 
 



 
We kregen ter afsluiting nog een uitgebreide rondleiding door het hele 
Provinciehuis door de provinciaal archivaris. Binnen- en buitenshuis was 
mooie kunst te bewonderen uit de voorraad van het Provinciaal Museum 
(eigendom van de Provincie). 
Boven aan de muur hing een kleine maquette ter herinnering aan de twee 
mensen die in 1978 om kwamen door de bezetting van het Provinciehuis. Elk 
jaar wordt hierbij stilgestaan en aandacht aan geschonken. 
Ter afsluiting kreeg eenieder een goodiebag met informatiemateriaal meer 
naar huis. Dan nog even op de groepsfoto en om drie uur keerden we weer 
huiswaarts. We kunnen terugkijken op een mooie en bijzondere dag. 
 

Namens de reiscommissie Vrouwen van Nu Odoornerveen, 
Sietske Elting 

 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Voettocht naar Santiago de Compostella 
 
De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (ook wel Sint Jacobsroute of 
Jacobsweg genoemd) is de pelgrimsroute naar het graf van de apostel 
Jacobus in Santiago de Compostella in Spanje. 
Van oudsher had het een religieus karakter. In de Middeleeuwen werd het 
niet zelden als straf opgelegd door een kerkelijke of zelfs wereldlijke 
rechtbank. 
Tegenwoordig wordt de route ook afgelegd door mensen die er een sportieve 
prestatie van maken of om spirituele redenen. 
De route is in Spanje gemarkeerd met een gestileerde St. Jacobsschelp. 
Er gaan heel veel routes vanuit verschillende landen naar Santiago de 
Compostella. 
Ria is begonnen met trainen door het Pieterpad te lopen. Als eerste route 
heeft ze de Camino Francés gelopen. Ze is begonnen in de Franse 
Pyreneeën en heeft in 7 weken tijd 850 km afgelegd.  Onderweg overnachtte 
ze in herbergen of kloosters. Ze had een kaart mee waarop  in elke herberg 
een stempel werd gezet, de credencid del Peregrino. 
Als advies had ze gekregen om 8 kilo bagage mee te nemen. Ria had 13 kg, 
dus iets te veel (alles wat je thuis laat is meegenomen). Ze liep gemiddeld 20 
kilometer per dag, soms over bospaden, langs uit gestrekte velden maar ook 
langs drukke snelwegen. 
De tweede keer, dat was in 2015, heeft ze de eerste 2 weken met haar man 
gelopen. Ze zijn begonnen in Sevilla. Daarna is ze alleen verder gegaan, om 
op 26 oktober aan te komen in Santiago de Compostella. Daar heeft ze een 
pelgrimsmis bijgewoond.  Dat was een bijzondere ervaring. 
Het zijn bijzondere ervaringen geweest, vaak lichamelijk en geestelijk heel 
zwaar, maar zeker de moeite waard! 

Marga van Aalst 
 
De volgende avond is op 13 maart 2018 om 19.45 uur in de Miet. Deze avond 
wordt verzorgd door de heren Ketelaar en Bloeming die ons iets gaan 
vertellen over de Jacht, het Beheer en Schadebestrijding. We hopen op een 
interessante en gezellige avond samen. 

Graag tot ziens, het eendagsbestuur, 
Ans, Alice en Hilly. 

 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Schoonloopavond Odoornerveen, vrijdag 6 april, aanvang 18.30 uur. 
 
Wil je helpen om het dorp schoon te houden en te ontdoen van zwerfafval ?   
Geef je dan op bij mij: 
Plaatselijk Belang, Trea Evenhuis 
Tel: 382097 of via de mail: aevenhuis@live.nl 
 
We verzamelen bij het dorpshuis “De Miet” om 18.30 uur en we hopen tegen 
21.00 uur klaar te zijn. Als afsluiting nuttigen we een drankje in het dorpshuis. 
Voor je eigen veiligheid neem een fluoriderend hesje mee en werk- en 
tuinhandschoenen. Voor vuilniszakken wordt gezorgd. 
 
Graag zien wij je op 6 april bij het dorpshuis.   

Plaatselijk Belang 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Jaarvergadering c.v. MIK 
 
Dinsdag 20 februari was de jaarvergadering van c.v. MIK. De vergadering 
werd bezocht door 8 leden. 
 
Tijdens deze vergadering was Pien Bonga herkiesbaar. Er waren voor 
aanvang van de vergadering geen nieuwe bestuurders aangedragen en 
daarmee blijft Pien in ons bestuur.  
 
Tijdens de vergadering zijn de activiteiten van het afgelopen jaar besproken. 
Tevens zijn er door de leden enkele nieuwe ideeën aangedragen voor 
komend jaar. Het bestuur zal deze ideeën bespreken en meenemen voor de 
invulling van de activiteitenagenda van 2018/2019. Mocht u nog ideeën 
hebben dan zijn deze van harte welkom en kunnen ze gemaild worden naar 
cv.mik@hotmail.com 
  
Na afloop werden er nog enkele gezellige rondes BINGO gespeeld! Wij kijken 
terug op een geslaagde jaarvergadering. Jullie ontvangen binnenkort een 
jaaroverzicht van de activiteiten van c.v.MIK. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur  c.v. MIK. 

 
 
  



SVO en c.v. MIK 
 
Plaatselijk Belang Bedankt! 
Elk jaar met de opbouw van het toneel in de gymzaal, laait dezelfde discussie 
weer op. Wat is het een ongezellige zaal voor een feestavond en hoe kunnen 
we het met elkaar wat gezelliger inrichten om wat meer sfeer te creëren. 
Gekleurde lampen zou al een mooie oplossing zijn. 
Zo gezegd gingen er een tweetal dames op pad om eens te informeren wat 
dat zoal zou gaan kosten. Eenmaal daar kregen zij een scherpe aanbieding 
aangeboden. Maar vooralsnog bleef het een behoorlijk bedrag om dat zo 
even uit een of andere kas te betalen. Na wat onderling telefonisch overleg 
tussen wat bestuursleden van de verschillende verenigingen werd besloten 
om de lampen te kopen en mee te nemen. Een bestuurslid van Plaatselijk 
Belang opperde om deze lampen te bekostigen met het geld van de 
opbrengst van de bootverkoop van Plaatselijk Belang. Dit werd tijdens hun 
vergadering besproken en goedgekeurd door het bestuur. Plaatselijk Belang 
schenkt deze lampen aan het dorpshuis. Zo kan een ieder die een feestje 
geeft in het dorpshuis hier gebruik van maken. Diegene die op de 
toneelavond is geweest, heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen dat het 
er dit jaar behoorlijk wat gezelliger uit zag dan voorgaande jaren. Dus 
bestuursleden van Plaatselijk Belang: heel hartelijk bedankt voor dit geschenk 
namens SVO en c.v. MIK! 

Besturen SVO en c.v. MIK 
Organisatoren van de toneelavond  

 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Als bestuur kwam SVO onlangs voor de tweede keer dit jaar bijeen.  We 
bereidden een aantal vergaderingen voor  voor de komende maand, 
waaronder de jaarvergadering. Elders in deze Snikke daarover meer. We 
stelden ook de datum voor de oud-ijzer-actie in 2018 weer vast: op 26 mei 
komen we weer uw oude metalen halen, waarmee u het verenigingsgebouw 
in ons dorp financieel steunt! We zullen deze aankondiging in iedere Snikke 
herhalen. 
Een groter punt van aandacht voor het bestuur vormt het afnemende aantal 
vrijwilligers. SVO meent dat meerdere verenigingen in het dorp daarmee 
lijken te kampen, maar voor een arbeidsintensieve stichting als SVO is het 
extra lastig, aangezien door een gebrek aan vrijwilligers allerlei taken in 
toenemende mate bij het bestuur terechtkomen. Als bestuur hebben we 
vastgesteld dat we allemaal de grenzen van onze inspanningen wat lijken te 
bereiken. Om alle activiteiten ook voor onszelf werkbaar en leuk te houden 
hebben we daarom moeten besluiten de geplande renovatie van de glaswand 
noordzijde van de gymzaal uit te moeten stellen, in ieder geval tot na de 
zomer. We schatten in dat wanneer er zich ongeveer 15 vrijwilligers 
aanmelden voor diverse taken, de activiteiten van SVO weer met meer 
gemak ontplooid en bestuurlijk gedragen kunnen worden.  
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. 
SVO maakt de werving van nieuwe vrijwilligers tot speerpunt voor 2018. We 
zullen u via de Snikke op de hoogte houden van de vorderingen en hopen in 
ieder geval tegen het eind van het jaar, maar liefst nog eerder, u te kunnen 
melden dat we het beoogde aantal vrijwilligers gehaald hebben.  
De teller staat nu nog op 0. Bent u de eerste die zich aanmeldt…? 

Namens SVO 
R. Nijboer, secretaris 

 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
  
SVO nodigt alle inwoners uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op  
20-03-2018, ’s avonds om 20.00 uur in dorpshuis De Miet 
Agenda: 

1) Opening 
2) Mededelingen 
3) Notulen 
4) Jaarverslag 2017 
5) Verslag kascontrolecommissie 
6) Financieel jaarverslag 2017 
7) Vaststellen tarieven 
8) Vergaderonderwerpen 
9) Bestuurswissel 
10) Wat verder ter tafel komt & Rondvraag 

Noteer deze datum in uw agenda: deze aankondiging via de Snikke is de 
enige kennisgeving! 
We hopen op veel bezoekers! 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Gezocht gezellige (fanatieke) voetballers! 
 
Elke vrijdag voetballen we in de gymzaal/dorpshuis van Odoornerveen. 
We zijn een gezellige club die onderling een wedstrijdje speelt en vooral 
veel lol heeft. We spelen vanaf 19:30 tot we geen zin meer hebben en de 
bar opzoeken. 

Helaas wordt de club iets kleiner en kunnen we wel 
wat extra deelnemers gebruiken. 
Ben jij in voor een gezellig actief 
avondje in de week, of wil je 
meer weten neem dan contact op 
met R.v.d. Horst 06-11254399. 
 
 
 
 
 
 


