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Zou er geen eind komen aan dit mooie weer? Wat zouden 
de huisvrouwen zo'n 50 jaar geleden blij zijn geweest met 
zulk mooi voorjaarsweer. Dan werd er "geschoond".  De 
schoorstenen werden geveegd, wat soms flink wat roet 
opleverde en waardoor er in de kamer soms een laagje 
zwart stof neerdwarrelde. Daarna kregen alle kamers systematisch een 
beurt. Waslijnen en linnenrekken hingen vol kleding en beddengoed. Wat 
gewassen kon worden werd gewassen.  
Alle kasten werden leeggehaald en ik herinner me nog de doos die ieder 
jaar bovenuit de kast werd gehaald. We mochten hem altijd openmaken 
om er met begerige ogen naar de inhoud te kijken. Was de kast gewassen 
en weer droog dan werd, met de andere spullen, ook de doos weer boven 
in de kast geborgen. In die doos zaten prachtig gekleurde veren, vooral 
veren van goudfazanten, waar mijn moeder heel zuinig op was, maar 
waar ze – voor zover ik weet – niks mee deed. 
Een andere herinnering is dat we op de dag voordat de woonkeuken een 
grote beurt kreeg, op de gesauste muren mochten kaatsen ("ballen" 
zeiden wij). Ledikanten werden uit elkaar gehaald en afgewassen, de 
muren gesausd en de meubels gewreven tot alles er weer spic en span 
uitzag. Het moet toch wel een heel voldaan gevoel gegeven hebben als 
het hele huis er weer blinkend uitzag. Ook veel mannen waren blij als aan 
de schoonmaakwoede een eind was gekomen. Mijn oom zei aan het 
begin van de schoonmaak tegen zijn zoon: "Kom jong, wij moet hier niet 
wezen, wij moet de vrouwluu niet veur de voeten lopen!" 
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Terug naar het heden. In de laatste week van maart hadden we een 
jaarlijks overleg over het reilen en zeilen van onze dorpskrant. Verderop in 
de Snikke vindt u hiervan een klein verslag. We hopen dat er een nieuwe 
rubriek gestart kan worden waarin inwoners over hun hobby vertellen. En 
mocht je hobby ook je werk zijn dan zouden we daar ook graag over 
lezen. 
Nog even en het is weer Pasen. Op Tweede Paasdag meedoen aan het 
"notenschieten" in de gymzaal is ook een ideale gelegenheid om je 
dorpsgenoten weer eens te ontmoeten. Tot ziens! 



AGENDA 
   
  5 apr – Inbrengen snoei afval (Plaatselijk Belang) 
  7 apr – Beginnerscursus reanimatie met AED (Plaatselijk Belang) 
  9 apr – Klaverjassen 
  9 apr – Vrouwen van Nu - excursie 
11 apr – Beginnerscursus reanimatie met AED (Plaatselijk Belang) 
12 apr – Inbrengen snoei afval (Plaatselijk Belang) 
15 apr – Vrouwen van Nu 
15 apr – Laatste dag opgave zomergroet (c.v. MIK) 
19 apr – Inbrengen snoei afval (Plaatselijk Belang) 
19 apr – Oud papier (c.v. MIK) 
20 apr – Eerste Paasdag 
21 apr – Tweede Paasdag 
21 apr – Notenschieten (c.v. MIK) 
21 apr – Paasvuur (Plaatselijk Belang) 
23 apr – Klaverjassen 
  9 mei – Schoonmaakavond Odoornerveen (Plaatselijk Belang) 
13 mei – Vrouwen van Nu (reis met Odoorn) 
17 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
24 mei – Inzameling oud ijzer (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
29 mei – Hemelvaartsdag 

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

 



VROUWEN VAN NU 
 
Notulen verenigingsavond 18-03-2014 
 
Op 18 maart hadden wij weer een gezellige avond. De spreekster was 
Marjanne Duinkerken over de schaapskudde van het Balloërveld. Het 
werd nog even spannend, toen zij om half 8 nog niet aanwezig was. Na 
enig bellen bleek dat zij de ingang voorbij gereden was ,maar alles kwam 
goed. De avond werd geopend door de voorzitter, die de ingekomen 
stukken voorlas. Er zijn weer allerlei leuke dingen te zien en te beleven, 
wat ook in het boekje staat. De reiscommissie had nog een paar mooie 
reisjes waar voor je kon inschrijven. Er ging een mooie kaart rond, die 
door ieder getekend werd om aan de zieke Hennie Domisse te sturen. 
Toen begon de schaapsherderin te vertellen: ‘s Morgens om 10 uur 
vertrekt zij met de kudde van 400 schapen naar de heide, ze heeft dan 
altijd haar pet op, haar schep, de "kloetschup " mee en de rugzak waarin 
violetspray[wondspray] zit als ook een tang om schapen los te knippen die 
bijvoorbeeld in de braamstruiken verward zijn geraakt, haar lunch en een 
boek en borduur spulletjes voor de rustige momenten. De kloetschup is 
een stevige eiken stok met een schepje eraan om een kluitje zand tegen 
een onwillig lam te gooien, zo dat die gauw weer de kudde opzoekt. Met 
ook een haak om een schaap bij een achter poot te vangen. Op een dag 
fietste ze door de hei en kwam in gesprek met herder Albert Koopman, die 
een ram kwijt was. Ze kreeg het adres van zijn caravan en 's avonds ging 
ze op bezoek omdat gedachtes van vroeger toen ze op vaders knie die 
priester was, luisterde naar de verhalen van de herder en de schapen 
haar deden denken aan de herder en z'n kudde van nu. Zo is ze er van 
lieverlee in gerold. Langzaamaan begon ze er plezier in te krijgen . Voor 
het eerst met de kudde alleen op stap, was andere koek, zonder hond. Ze 
liep de benen uit het lijf. Maar toch leek het een leuke baan, er moest ook 
geld verdiend worden na 2 overleden echtgenoten en met schoolgaande 
kinderen, stond ze er alleen voor. De kudde is in eigen beheer, 
Staatsbosbeheer betaalt voor de begrazing van de heide velden en de 
donateurs voor de begrazing en verzorging in het weekend. Twee jaar 
geleden is de schaapskooi afgebrand, gelukkig is sinds november 2013 
een nieuwe kooi herrezen, waar in ook een creatief centrum met mooie 
werkstukken van alles wat je met wol en schapen kunt doen te zien is. 
Schapenbeheer is landschapsbeheer zorg voor een gezonde kudde en zij 
zorgen voor een divers landschap waar in heide en een gevarieerd 
bodemleven een kans hebben. Het bijeen houden van de kudde is een 
uitdaging , nu echter wel geholpen door een hond, een Bordercollie. Voor 



al de lammertijd is een drukke tijd waarin honderden lammeren geboren 
worden de moeders zoeken dan vaak een rustig plekje en blijven niet altijd 
bij de kudde. In de herfst komen de voor af geselecteerde rammen erbij , 
dan begint het fascinerende spel van de schapen liefde. Woensdags en 
zondags keren de schapen on 4 uur terug naar de schaapskooi waar ze 
ook gevoerd worden, zodat de aanwezige kindertjes kunnen mee helpen 
en kijken, erg leerzaam. Er is ook een terras en je kunt er koffie drinken, 
het atelier bezoeken en producten kopen. De schaapsherderin heeft op 
zondag vrij dan neemt de herder het weer van haar over. ‘s Nachts zijn de 
schapen op een van de 5 nacht weiden en als de dieren inde herfst 
geselecteerd worden voor de fok, worden de over gebleven dieren 
geslacht zo blijft de kudde jong en fris. Het heerlijke schapen vlees is te 
koop bij de slager in Balkbrug die er onder andere hammen en salami van 
maakt. In de pauze was er gelegenheid om de wol te voelen en enkele 
werkstukken te bekijken. Het was een mooie en leerzame avond. 
 

Ilonka de Vries. 
 



GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
 
De uitslag voor Odoornerveen (district 5) voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 19 maart voor de gemeente Borger-Odoorn is als volgt:  
 
Gemeente Belangen  84 stemmen  (35,9%) 
VVD    69   (29,5%) 
CDA    27   (11,5%) 
PvdA     24   (10,3%) 
D'66    23   (9,8%) 
Christen Unie   7   (3,0%) 
Blanco    5 
 
De opkomst was 50,74% oftewel 239 stemgerechtigden. 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Jaarvergadering c.v. MIK 
Donderdag 13 februari was de jaarvergadering van c.v. MIK. De 
vergadering werd bezocht door 11 leden. Tijdens deze vergadering trad 
Mariska Oving af als bestuurslid en is haar functie van secretaris 
overgenomen door Adri van Bergen. Wij hebben Mariska bedankt voor de 
jaren van inzet als bestuurslid en wij verwelkomen Pien Bonga in ons 
bestuur. Pien was deze avond niet aanwezig i.v.m. vakantie. 
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 2014. 
Mocht u nog ideeën hebben dan zijn deze van harte welkom en ze kunnen 
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 

 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
HERINRICHTING DORPSHUIS 
Op de jaarvergadering schetste de herinrichtingscommissie van SVO de 
plannen omtrent de herinrichting van het dorpshuis. Inmiddels heeft de 
commissie de herinrichting begrotingstechnisch rond. Op dit moment ligt 
de focus op de uitvoering. Daarover is nu, in afstemming met het SVO-
bestuur, het volgende bekend: 
In de periode van 7 juni tot 29 juni vinden werkzaamheden plaats in het 
dorpshuis. Het dorpshuis is in die periode dientengevolge gesloten voor 
alle activiteiten. Reeds geplande activiteiten in deze periode vinden 
doorgang in overleg met het SVO-bestuur.  
Op 4 zaterdagen in voornoemde periode heeft de inrichtingscommissie 
vrijwilligers nodig: 10 vrijwilligers op 7 en 14 juni en 5 vrijwilligers op 21 en 
28 juni. Op die dagen vinden diverse werkzaamheden plaats in het 
dorpshuis Vooral voor 21 en 28 juni zoekt de commissie pietjes-precies, 
die onder andere bereid zijn verfwerkzaamheden voor hun rekening te 
nemen. Heeft u belangstelling? Wilt u uw krachten beschikbaar stellen 
voor het dorpshuis? Wilt u uw man opgeven? Bel dan met Alexander 
Evenhuis, tel. 06 20971533! We hopen op veel opgave! 
 
Ten gevolge van de herinrichting komen een aantal artikelen beschikbaar 
die niet meer benodigd zijn in het dorpshuis. SVO heeft gemeend de 
inwoners de eerste kans te gunnen die artikelen, voor een zacht prijsje, 
over te nemen van het dorpshuis. De opbrengst komt op die manier weer 
ten goede aan het verenigingsgebouw! Het gaat om de volgende 
artikelen: 

 (huidige) TAFELS (in dorpshuis): minimumbod € 20,- per stuk 
 (huidige) STOELEN (in dorpshuis): minimumbod € 10,- per stuk 
 (huidige) BARKRUKKEN (in dorpshuis): minimumbod € 20,- per 

stuk 
 (huidige) BOLLAMPEN-setje van 3 (in dorpshuis): minimumbod € 

10,- per stuk 
 (huidige) KLOK (in dorpshuis): bieden maar! Geen minimumprijs! 
 (huidige) GORDIJNEN (in dorpshuis): bieden maar! Geen 

minimumprijs! 
 (huidige) TAFELKLEEDJES (in dorpshuis): bieden maar! Geen 

minimumprijs! 
Biedingen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer, inleveren of 
inzenden in een gesloten envelop naar SVO, p/a Noordzijde 7 d te 



Odoornerveen. Geef op uw bieding aan op WELK artikel u biedt, wat u 
bereid bent PER ARTIKEL te betalen en HOEVEEL artikelen u wilt. 
 
Voorbeeld: J. Bieder, Noordzijde 7 d te Odoornerveen, tel 06 12345678, 
wil graag 8 stoelen voor € 15,- per stuk, 2 tafels voor € 25,- per stuk en 2 
tafelkleedjes voor € 2,- per stuk. 

 
U kunt uw schriftelijke biedingen doen tot 01-06 aanstaande. Na deze 
datum zal SVO de artikelen toekennen aan de hoogste bieders. Voor 
zover gelijke biedingen bij de stoelen en tafels aan de orde zouden zijn 
kent SVO voorrang toe aan bieders die bieden op zowel stoelen als tafels, 
om te voorkomen dat bieders wel bijvoorbeeld een tafel toegekend krijgen, 
maar niet de stoelen.  
Alle artikelen komen beschikbaar op 31-08 aanstaande! Op deze middag 
wordt iedere bieder in de gelegenheid gesteld zijn/haar artikelen op te 
halen. 
Meer nieuws/details hierover in een volgende Snikke, waarin we deze 
oproep tot het uitbrengen van een bod zullen herhalen. Echter: weet u nu 
al dat u belangstelling heeft voor dat prachtige tafelkleedje? Schroom dan 
niet en breng al nu een schriftelijk bod uit! 
 
 
OUD-IJZER-actie 
 
Ook in 2014 organiseert SVO weer haar oud-ijzer-actie! 
Wij helpen u graag af van al uw oude metalen. Op zaterdag 24 mei zullen 
wij alle metalen inzamelen. We willen dan ook een ieder verzoeken 
zijn/haar oude metalen voor 09.00 uur aan de weg te plaatsen. Met de 
opbrengst financiert SVO de dorpshuis- en sportactiviteiten, dus indirect 
komt de actie iedere dorpsbewoner weer ten goede. 
Bent u niet thuis op 24 mei en/of wilt u eerder af van uw oude metalen? 
Brengen is ook mogelijk! Neem in dat geval contact op met Jan Willem 
Eggens op telefoonnummer 0591 381450. 
In de Snikke van mei herhalen we deze oproep! 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Paasvuur 
Het is natuurlijk een handige traditie om van je snoei-afval af te komen, 
maar…  
Het aansteken van een paasvuur is een oud gebruik waarvan 
verondersteld wordt dat het een voorchristelijke oorsprong heeft. Het 
paasvuur wordt in verband gebracht met de godin Ostara (lentegodin). Het 
paasvuur (vuur en rook) zou voor vruchtbaarheid zorgen. Mensen 
sprongen door het vuur of werden (net als de veestapel) tussen vuren 
geleid. Ook vonden wilde dansen rond het vuur plaats en werd er veel 
gedronken. Wilde uitspattingen vonden plaats… 
Ook bestaat de mogelijkheid dat de traditie is terug te voeren op de 
crematie van Julius Caesar tijdens het joods paasfeest in 44 voor onze 
jaartelling.  
In de 17e eeuw werden er in het protestantisme pogingen ondernomen 
om deze traditie te beëindigen. Paasvuren werden verboden, maar toen 
dat niet bleek te helpen werden de paasvuren gekerstend. De Kerk 
maakte van het paasvuur het aansteken van de paashaas. Later kreeg het 
een christelijke invulling als het licht van Pasen en teken van de verrijzenis  
van de Zoon van God, het licht der wereld. 
Aan het eind van de 20e eeuw kwam het paasvuur onder druk te staan 
door strenge milieuvoorschriften. De bergen snoeihout werden namelijk 
aangevuld met verzameld zwerfafval , maar ook met bijvoorbeeld 
autobanden en andere schadelijke materialen. Een verbod op paasvuren 
bleek echter niet overal haalbaar. In de meeste plaatsen resulteerde dit in 
gemeentelijke bepalingen die onder andere voorschrijven dat alleen 
snoeihout op de paasbult gelegd mag worden. Ook werden paasbulten 
vlakbij bebouwing verboden. Dit laatste resulteerde in een reusachtige 
paasbult op een centrale plek, namelijk op het terrein bij de familie 
Uiterwijk, Noordzijde 33, Odoornerveen. Genoeg geschiedenis… 
 
Het inbrengen van uitsluitend snoeihout kan op de komende drie 
zaterdagen. Namelijk 5 april, 12 april en 19 april op het terrein van 
Noordzijde 33 (bij de familie Uiterwijk). Voor inwoners van Odoornerveen 
zijn hier geen kosten aan verbonden. Voor de buitendorpen gelden de 
volgende tarieven: - Autokar €2,- 

- Grote kar €4,- 
- Kipper  €7,- 

 



Het paasvuur wordt op Tweede Paasdag (maandag 21 april) rond 
20:00 uur aangestoken. Harm schuift de bult zo hoog op dat er door 
heen of over heen springen niet echt verstandig is. Ik word wel 
nieuwsgierig naar die wilde uitspattingen…? 
 
 
AED reanimatie-training 
 
- 12 personen hebben zich aangemeld voor de beginnerscursus 
reanimeren met AED. Deze cursusgroep die start op 7 april zit nu vol. Bij 
interesse kun je je natuurlijk blijven opgeven, dan starten we met een 
nieuwe groep op een andere datum.  
- 3 personen hebben zich aangemeld voor een herhalingscursus. De 
datum voor deze cursus moet nog overlegd worden met de trainer (de 
genoemde datum in de vorige Snikke klopt dus niet). Ook moeten er nog 
meer aanmeldingen komen om deze cursus te laten plaatsvinden.  
- 4 personen hebben doorgegeven dat ze zich hebben geregistreerd bij 
het oproepsysteem van www.hartslagnu.nl. 
 
Voor vragen, opgeven voor een cursus of doorgeven van informatie, neem 
contact op met timdewaard@icloud.com of bel, sms, app met 0615097966  
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Schoonmaakavond Odoornerveen, vrijdag 9 mei, aanvang 18.30 uur. 
  
Wil je meehelpen om het dorp schoon te houden en te ontdoen van 
zwerfafval, geef je dan op bij: 
 
Plaatselijk Belang, Trea Evenhuis 
Tel: 382097 of via de mail: aevenhuis@live.nl 
  
We verzamelen bij 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 fluoriserend hesje mee +  
werk-tuinhandschoenen. Voor vuilniszakken wordt gezorgd. 
  
Graag zien wij je op 9 mei bij het dorpshuis. 

Plaatselijk Belang 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
JAARPROGRAMMA c.v. MIK APRIL 2014 T/M FEBRUARI 2015 
Let op eventuele nadere informatie in de Snikke.  
 
ma 21 apr. Neuties Schieten 
Waar?  De Miet is open om 09.45 uur en wij beginnen om 10.00 uur 
Voor wie? Voor ieder die een gezellige ochtend wil hebben. 
 
zo 22 jun. Zeskamp 
Waar?  De Miet is open om 13.30 uur en wij beginnen om 14.00 uur 
Voor wie? Voor ieder die een gezellige en natte middag wil hebben.  
LET OP!!! 's Morgens voor basisschoolgaande jeugd beginnen om 

10.00 uur. 
Opgeven bij? Wendy Röttink  tel. 531825 
  Anita Begeman tel. 381780 
 
za 30 aug. Zomergroet > Opmeten suikermais voor beoordeling 
Opgeven bij? Anita Begeman tel. 381780 
  Pien Bonga  tel. 06-30739788             
 
zo 31 aug. Fietspuzzeltocht + beoordeling zomergroet >suikermais 
Waar?  De Miet: inschrijven vanaf 13.00 uur en start vanaf 13.30 

uur.  Neem svp een pen mee! 
Wie mee? Jong en oud. Afstand ca. 15 km.  
Inlichtingen?   Wendy Röttink tel. 531825 
  Pien Bonga  tel. 06-30739788             
 
vr 17 okt. Smokkeltocht 
Waar?  Verzamelen bij De Miet: vertrek om 19.30 uur   
Wie?  Voor ieder die spannende avond wil beleven (min.12 jr.) 
Opgeven bij? Pien Bonga  tel. 06-30739788             
  Wendy Röttink tel. 531825 
 
di 11 nov. Lampionnenkeuring 
Waar?  De Miet van 17.30 uur tot 18.30 uur 
Wie?  Alle kinderen tot 12 jaar 
 
16 nov.       BINGOmiddag 
Waar?  In De Miet vanaf 14.00 uur. 
Wie?  Iedereen. 



                             
wo 5 dec.  Sinterklaas 
Waar?  Odoornerveen 
Inlichtingen? Anita Begeman tel. 381780 
  Wendy Röttink tel. 531825 
 
vr 30 jan.  Feestavond 
                       Nadere informatie in De Snikke 
 
do 12 feb. Jaarvergadering c.v. MIK in De Miet 
Hoe laat? 20.00 uur. Na afloop een paar rondjes BINGO. 
 
Wij hopen u tegen te komen op één van onze festiviteiten. 
Groeten en tot ziens, 

Bestuur c.v. MIK       
  
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
ZOMERGROET 
 
Ook dit jaar houden we wederom een 
zomergroet, wie oogst de langste suikermais 
plant! 
 
De uitslag is tijdens de fietspuzzeltocht op 31 
augustus. 
 
De suikermais wordt op 30 augustus bij u 
gemeten. 
 
Als u zich heeft opgegeven ontvangt u de 
maiskorrels in de bus. 
 
Opgeven kan bij Anita Begeman (381780) en Pien Bonga (0630739788). 
U kunt zich opgeven tot 15 april waarna de zaadjes eind april worden 
thuisbezorgd. Meedoen is gratis. 
 
 
 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Dorpskrant "de Snikke" 
Eens per jaar vindt er een jaaroverleg over onze dorpskrant "de Snikke" 
plaats, waaraan wordt deelgenomen door de leden van de redactie, de 
verzorger van de kleurplaat, de vier interviewers en de afgevaardigden 
van de verenigingen die samen de beheerscommissie vormen. 
De belangrijkste aanschaf bestond dit jaar uit twee tweedehands 
computers. De oude – echt oude – computers voldeden niet meer en toen 
zelfs de muis er mee ophield was er niet veel meer mee te beginnen. 
De dupliceermachine (altijd een hele mondvol) voldoet nog steeds, maar 
er moet natuurlijk rekening mee worden gehouden dat hij het eens 
begeeft. Ook dit apparaat hebben we ooit tweedehands gekocht.  
Het streven is om jaarlijks zo'n € 400,-- op de rekening bij te kunnen 
schrijven, zodat we in staat zijn om apparatuur te kunnen vervangen. Door 
de aanschaf van eerder genoemde computers hebben we dat dit jaar niet 
gehaald. 
De inkomsten van de dorpskrant bestaan voornamelijk uit de bijdragen 
van de verenigingen, de advertenties en een deel van de opbrengst van 
de BINGO-kaarten. Ook dit jaar zullen er in september weer kaarten 
worden verkocht.  Een derde deel van de opbrengst zal als prijzengeld 
worden uitgekeerd en twee derde is bestemd om de financiële situatie van 
de Snikke te verbeteren. 
De verschillende rubrieken passeerden de revue waarbij we konden 
vaststellen dat vooral de rubriek  "Even voorstellen" heel regelmatig 
verschijnt en dat de kleurplaten door een aantal kinderen worden 
ingeleverd. We hopen dat de rubriek "Het weekend van…" weer 
regelmatig zal verschijnen. Van degene die hiervoor een artikel inlevert 
wordt verwacht dat hij/zij iemand anders heeft benaderd om het volgende 
weekend te schijven. 
Verder zou een nieuwe rubriek gestart kunnen worden waarin inwoners 
vertellen over hun (bijzondere) hobby of werk. We hopen dat zich hiervoor 
mensen zullen aanmelden bij een van de leden van de typeredactie. Het 
zou een verrassende rubriek kunnen worden. 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de maand februari zijn er 2 volle BINGO-kaarten ingeleverd en de 
afgelopen maand kwam er nog 5 volle BINGO-kaarten bij. Dit totaal is nog 
niet voldoende om alle prijzen te verdelen en daarom zijn er wederom 
nieuwe getallen getrokken. Deze zijn: 
 

11 – 41 – 39 – 26 
 
De volgorde van de getrokken getallen bepaalt ook de volgorde van de 
verdeling van de prijzen. Tevens kan het zo zijn dat niet alle getallen nodig 
zijn om de prijzen te verdelen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid 
ingeleverde BINGO-kaarten. Heeft u alle getallen van een BINGO-kaart 
kunnen wegstrepen? Lever deze dan duidelijk voorzien van naam en 
adres in bij familie Nienhuis, Noordzijde 17 
 



KLEURPLAAT 
 
Tussenstand 1 t/m 6 jaar  Tussenstand 7 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 20 pnt  Anne Ruiter  40 pnt 
Norah Evenhuis 20  Marloes Boels  30 
Pascal Eggens 20  Gerrit Vos  20 
Nienke Eggens 20  Marlijn Eggens 20 
Steijn Evenhuis 10  Jeffrey Eggens 20 
Thijs Ruiter  10 


