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AGENDA 
 
  5 dec – Sinterklaas 
  8 dec – Jaarvergadering IJsvereniging Odoornerveen 
  9 dec – Pokeren 
14 dec – Klaverjassen 
17 dec – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
20 dec – Plattelandsvrouwen 
23 dec – Pokeren 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
27 dec – Schaatsen in Assen 
28 dec – Kerstvolleybaltoernooi 
28 dec – Klaverjassen 
31 dec – Oud Jaar 
  1 jan – Nieuw Jaar 
10 jan – Plattelandsvrouwen 
11 jan – Klaverjassen 
21 jan – Oud Papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
25 jan – Klaverjassen 
27 jan – Toneelavond c.v. MIK 

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

 



ZONNEBLOEM 
 
Nieuws van de Zonnebloem voor onze gasten uit Odoornerveen. 
Op 27 januari 2012 is er een gezellige middag in het dorpshuis van 
Valthe. Deze middag treden Trijntje v.d. Scheer en Gerrie v.d.Veen op. 
De zaal gaat om 13.00 uur open. Aanvang 14.00 uur.  
Opstappen voor gasten uit Odoornerveen: in Odoorn bij de Paasbergen 
om 13.00 uur. De kosten zijn 7,50 euro p.p. We houden wel een verloting. 
Einde van deze middag om 17.00 uur. 
Opgeven voor 16 januari bij Mieke Garvelink, telefoon 387307. 
 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Verslag van de afdelingsavond van 15 november j.l. 
De voorzitter heet iedereen welkom; in het bijzonder mevrouw Hermien 
Boesjes, zij komt ons vanavond vertellen over  poesiealbums en 
gedichtjes. 
In de 16de eeuw wilden de studenten van een Universiteit in Duitsland 
een aandenken aan hun medestudenten en bedachten de album 
amicorum oftewel vriendenalbum. Rond 1810  begonnen ook familieleden 
wat te schrijven en later vriendjes en vriendinnetjes en werd het een 
poesiealbum. De S in poesiealbum komt uit het Duits. Hermien las een 
gedichtje voor uit 1815 uit een album van een mevrouw uit  Dalerveen. 
De bekende versjes/gedichtjes kwamen voorbij:  
Schrijf op en neer… 
Rozen verwelken… 
Twee open oogjes… 
Er lag een zeehondje…enz. 
Toen kwamen de meegebrachte poesiealbums tevoorschijn. Er werden 
zelfgemaakte gedichtjes voorgelezen uit albums en zelfgemaakte 
tekeningen getoond en poezieplaatjes bekeken. Met sommige versjes 
werd spontaan meegedaan. Er zat zelfs bij sommige versjes een plaatje 
met echt stof erop. Tijdens de oorlog werden er plaatjes uit tijdschriften 
geknipt. 
We hebben samen nog het 2e couplet van het Drents Volkslied gezongen 
en er werd een gedicht voorgelezen van Harm Diekstra. Als we weer terug 
zouden gaan naar toen: samen zingen of elkaar verhalen vertellen, 
hadden we misschien geen TV meer nodig voor ons vermaak.  
Marthy bedankt Hermien Boesjes voor de interessante en gezellige avond 
en wenst iedereen wel thuis en…. morgen gezond weer op. 
Tot zover dit verslag. Volgende bijeenkomst is op 20 december. 

Mieke Garvelink, notulist. 
 



DORPSKRANT OES DORP – ODOORN 
 
Veel kinderen uit Odoornerveen bezoeken O.B.S. De Weiert in Odoorn. 
Verslagen van schoolactiviteiten zijn vaak terug te vinden in de dorpskrant 
van Odoorn; Oes Dorp. Van diverse ouders hebben wij het verzoek 
gekregen of de dorpskrant van Odoorn ook bezorgd kan worden in 
Odoornerveen. Dit kan! Een abonnement op een jaargang (10 nummers) 
Oes Dorp kost € 15,- per jaar. Hebt u belangstelling voor een abonnement 
dan kunt u contact opnemen met Erna Elting, telefoonnummer (0591) 36 
11 15 of via e-mail oesdorp@hotmail.com. 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Lampionnenkeuring 
Ook dit jaar vond er in dorpshuis "De Miet" weer een lampionnenkeuring 
plaats. Dit jaar waren de weergoden ons goed gezind. De kinderen 
hadden er een prachtige avond bij. De wind en regen hielden het deze 
avond voor gezien. Wel was het een beetje koud maar daar kun je je 
tegen aankleden. Dit jaar waren er 24 kinderen die ons een bezoekje 
kwamen brengen. De kinderen hadden veel werk verricht op hun lampion. 
Dit maakt het er voor de jury niet makkelijker op. Aan de zang was dit jaar 
minder aandacht besteed. Er waren weinig nieuwe liedjes en de liedjes 
die er gezongen werden waren aan de korte kant. Maar de blije en trotse 
gezichten van de kinderen maakten dit weer goed. Nu over naar de 
winnaars. 

1. Rosa, Kitty en Lars met een zelfgemaakte rode poes of kater.  
2. Sem met een appel en rupsje genaamd Rupsje Nooit genoeg. 
3. Stijn V. met een eigen gemaakte pompoenen lampion. Hij was 

namelijk ziek geweest en had op school niet één kunnen maken. 
Samen met zijn moeder heeft hij thuis een lampion gemaakt. 
Creatief hoor! 

Het mooiste liedje werd dit jaar gezongen door Marlijn en Ella.  
 
Jose Warners namens c.v. MIK bedankt voor het bijdragen van je oordeel 
in de jury.  
 
 
Bingomiddag 
Zondag 20 november had c.v. MIK weer de gezellige 
bingomiddag georganiseerd. Ondanks het prachtige 
najaarsweer was er een opkomst van 27 personen. Voor 
de kinderen was er een springkussen aanwezig in de 
gymzaal. Er waren mooie prijzen voor jong en oud. Een 
aantal mensen hadden het geluk dat zij vaak prijzen uit 
mochten zoeken door een juiste bingo. Als hoofdprijs 
hadden wij een gourmetstel en die werd gewonnen door 
de familie Oosting. 
c.v. MIK kijkt zeer tevreden terug op een leuke middag! Wij zien elkaar bij 
de volgende activiteit! (27 januari toneelavond) 

Bestuur c.v. MIK 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
ALGEMENE JAARVERGADERING IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Donderdag 8 december 2011 in dorpshuis “De Miet”. Aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 1 Opening 
  2 Ingekomen stukken en mededelingen 
  3 Notulen van 9 december 2010 
  4 Jaarverslag secretaris 
  5 Mededelingen Contributie 
  6 Verslag kascommissie 
  7 Jaarverslag penningmeester 
  8 Benoeming nieuw kascommissielid 
  9 Bestuursverkiezing 
   Aftredend en herkiesbaar R. Oosting en B. Eggens* 
  10 Bespreking aanleg ijsbaan 
  11 Rondvraag 
  12 Sluiting 
 
*Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de 
vergadering zich melden bij het bestuur. 
 
SCHAATSEN IN ASSEN 
De volgende data kunnen onze leden gratis schaatsen op de ijsbaan “De 
Bonte Wever” in Assen; 
Dinsdag 27 december 2011. Van 17.00 tot 19.30 uur gaan we, voor 
zover mogelijk, gezamenlijk naar de ijsbaan. Voor de kinderen is er weer 
de gebruikelijke alternatieve dorpentocht met medaille. Verzamelen om 
16.00 uur bij het dorpshuis. Graag vooraf aanmelden bij H. Boels, 387171. 
Zaterdag 18 februari 2012. Van 17.00 tot 19.00 uur kan een ieder op 
eigen gelegenheid naar de kunstijsbaan. 
 
 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Excursie N.B.v.P. Vrouwen van Nu 
Op 3 november zijn we met 11 dames op excursie geweest bij kaarsen-
recycling “Het Tweede Lichtje” in De Pol. We werden gelijk aan het werk 
gezet, want we mochten zelf een kaars maken. 
Daarna was er tijd voor koffie/thee met iets lekkers erbij en vertelde de 
eigenaresse ondertussen hoe haar bedrijfje is ontstaan. Ook konden we 
nog in het winkeltje rondkijken. Waar velen ook wel iets leuks vonden voor 
de kerst. Na afloop was onze eigen kaars ook voldoende gehard en 
vertrokken we weer richting Odoornerveen. 
Het was een gezellige middag en wij hebben alvast een beetje van de 
kerstsfeer geproefd. 

De reiscommissie Albertje en Stiny. 
 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Sinterklaas komt weer in ons dorp!!! 
Sinterklaas heeft het bestuur van c.v. MIK laten weten, dat hij ook dit jaar 
ons dorp weer op zijn drukke route mee zal nemen. Op maandag 5 
december zal hij vanaf 5 uur weer rond gaan rijden samen met 2 zwarte 
Pieten. Dus vindt u het leuk dat Sinterklaas uw huis met een bezoekje zal 
verblijden, geef u dan op bij een van de volgende personen: 
Wendy Cremers, 382471 of Anita Begeman, 381780 
Opgave voor zondag 4 december. 
 
 
TONEEL   TONEEL   TONEEL 
 
Zoals gewoonlijk zal op vrijdag 27 januari de jaarlijkse toneelavond 
gehouden worden in de gymzaal van dorpshuis “De Miet”. Al vanaf eind 
september zijn onze toneelspelers weer druk aan het repeteren. En wij 
kunnen u alvast verklappen, het wordt echt een hilarische avond. 
Het wordt een blijspel in drie bedrijven en heeft als titel: 
 

“Huwelijk met Hindernissen” 
 
De toneelspelers en wij als bestuur hopen natuurlijk op een volle zaal, dus 
zet deze avond alvast in uw agenda!!! In januari zal iemand van het 
bestuur bij u aan de deur komen met de kaarten voor deze avond. 
 
Wel heeft de toneelgroep nog een dringende oproep: 
Wie heeft er nog een 2 persoons slaapbankje te leen voor dit 
toneelspel? Het moet een slaapbankje op hoogte zijn en dus niet een 
waarbij men direkt met het matras op de grond ligt! 
Als iemand dit heeft en de toneelgroep mag dit tijdelijk even lenen, neem 
dan z.s.m. contact op met Anita Begeman: 0591-381780. 
 
In de volgende Snikke volgt meer nieuws omtrent de toneelavond. 
 

Bestuur c.v. MIK 
 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 20 pnt  Shirley Boegheim 30 pnt 
Anna Kroezinga 20  Tristan Boegheim 30 
Anne Ruiter  20  Sanne Boels  20 
Sterre Radema 10  Lars Eggens  10 
Noor Radema  10  Jeffrey Eggens 10 
Marlijn Eggens 10 
Marloes Boels  10 
 
 



KERSTCONCERT 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor het Kerstconcert van de Christelijk 
Gemengde Zangvereniging "Sola Gratia" met medewerking van drie 
solisten. 
Het concert vindt plaats op 18 december in "De Fontein" (Hervormde 
Kerk), aanvang 16.00 uur. 
De entree is gratis. Bij de uitgang is een collecte. 
 



SVO - SPORT 
 
Andere datum! 
Kerstvolleybal – stratentoernooi ! 
 
Het jaarlijks stratenvolleybaltoernooi met kerst 
wordt dit jaar gehouden op woensdag 28 
december en niet op de 27e zoals in de vorige 
Snikke vermeld stond. We hebben een dagje 
geschoven om de schaatsliefhebbers die met de 
IJsvereniging op pad gaan geen tijdsdruk op te 
leggen. 
Zoals gebruikelijk beginnen we om 19.00 uur. Deelname vanaf 12 jaar. 
Contactpersonen voor inschrijving zijn; 
“Buitenleden” van SVO-Sport Bert Ottens  tel.  632971 
Noordzijde 1    Edwin Broekkamp tel.  514145 
Noordzijde 2    Femmy Uiterwijk tel.  382566 
Zuidzijde 1    Fam. Hoekman tel.  381311 
Zuidzijde 2    Roelof Oosting tel.  382394 
Borgerzijtak + Zijtak + Achterweg 
+ Torenwijk    Paulien Exterkate tel.0599-287310  
Jeugdteam(-s)   Edwin Broekkamp tel.  514145 
 
Schrijf deze datum alvast in je agenda en ronsel teamgenoten ! 
De inschrijving sluit op 22 december! 
Algemene info;  Edwin Broekkamp  06 - 13949210 
 



 
In De Snikke las ik de vraag van de familie Cremers of er belangstelling is 
om de folderroute over te nemen. Dat deze vraag EERST binnen het 
eigen dorp gesteld werd vond ik heel sympathiek. Want wil je een 
folderroute dan kun je hem niet krijgen en nu is iedere dorpsbewoner de 
kans geboden, alvorens de route terug gegeven wordt. 
Dus vond ik het een leuk gebaar om de familie Cremers te bedanken voor 
dit gebaar en ook zeker wil ik hun bedanken voor het jarenlang trouw 
bezorgen van de krantjes en de folders. 

Groet, Liesbeth Holman. 
 
 
De collecte van NSGK heeft 140,03 euro opgebracht. Nogmaals iedereen 
bedankt. Ook bedank ik de collectanten nogmaals voor het lopen met de 
collecte bus. 

Wendy Cremers 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In deze Snikke kunt u lezen over het kerstvolleybal dat traditiegetrouw 
jaarlijks wordt georganiseerd. We hopen op een hele gezellige avond voor 
sporters en toeschouwers.  
Het bestuur van de stichting verenigingsgebouw heeft onlangs met de 
sportleiders van de verschillende sporten in Odoornerveen om de tafel 
gezeten om te bespreken of we het aantal deelnemers aan de 
verschillende sportonderdelen ook kunnen verhogen. Het eigenlijk al jaren 
bestaande probleem van heel gestage afname van het aantal deelnemers 
lijkt moeilijk te beïnvloeden. In ieder geval gaan we proberen dat te doen 
in de vorm van een zogenaamde Open Sportweek, waaraan publicaties in 
enkele plaatselijke huis-aan-huis-bladen voorafgaan. In de volgende 
Snikke meer nieuws daarover. 
In de onlangs gepasseerde vergadering met de Deelnemers Advies Raad 
(DAR) werden we er als bestuur op gewezen dat er via de Snikke nog 
geen informatie is verstrekt via over de afronding van het project Kern en 
Kader. Op de voorlichtingsavond daarover hebben we gemeld dat we 
bewoners via De Snikke nader zouden informeren daarover. Alle 
afspraken met de gemeente zijn nog niet definitief vastgelegd. We hopen 
u in een van de volgende Snikkes wel definitief te kunnen informeren.  

   Namens het bestuur, secr. Robert Nijboer 
 



HERDENKEN 
 
Bij velen bestaat de behoefte om in deze donkere dagen de mensen die h 
en in het afgelopen jaar zijn ontvallen te herdenken. 
De Uitvaartvereniging Odoorn en Omstreken voorziet in die behoefte door 
bij de aula in Odoorn (aan de schaapstreek) een gedenkboom te plaatsen. 
Dit is een kerstboom met lichtjes. 
Een ieder die daar behoefte aan heeft, kan iets ter nagedachtenis in de 
boom hangen. De boom zal geplaatst worden rond 15 december en blijft 
staan tot na 1 januari. 

Namens Uitvaartvereniging Odoorn en Omstreken 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Zoals de meeste inwoners hebben gemerkt is er iemand van een van de 
verenigingen van Odoornerveen aan de deur geweest met Bingokaarten. 
In totaal zijn er tot nu toe 948 kaarten verkocht. Dit betekent dat er voor 
plm € 150.— aan prijzen is te winnen. 
Heeft u nog geen Bingokaarten gekocht dan kan dat alsnog bij Bert 
Eggens, Noordzijde 7G. Dit kan nog tot 5 januari. 
Intussen hebben we de eerste 15 getallen getrokken. De volgende 
nummers kunt u op uw kaart(en) doorstrepen. 
 

– 19 – 61-  59 – 44 – 67 – 49 – 41 – 
– 60 – 63 –75 – 74 – 6 – 40 – 21 – 52 – 

 
Wij wensen u veel geluk!   


