
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   c.v. MIK    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   4 maart 2010    
 
Sinds de vorige "Van de Redactie" is er in het weer nog niet veel 
verandering gekomen. Warm water heeft het niet geregend, al is het 
gelukkig niet meer zo koud. De laatste nachten heeft het nauwelijks nog 
gevroren en langzaam smelt de sneeuw die hier en daar al helemaal is 
verijsd. Overigens hebben we nog niet te klagen; het had nog veel kouder 
gekund. Toen zeventig jaar geleden een van mijn zussen op 1 februari 
werd geboren, vonden mijn ouders de volgende morgen de vaatdoek stijf 
bevroren op tafel. De kachel was uitgegaan en het had flink gevroren. 
De sneeuwpop die de kinderen de afgelopen zondag maakten – een 
"manwijf" met alles erop en eraan – heeft zijn of haar hoofd al verloren. 
Hoe zou het met het leger sneeuwpoppen in Moskou zijn die daar op 
mysterieuze wijze zijn ontstaan? Het schijnt zelfs dat Nederlanders daar 
de hand in hebben gehad. Ze kunnen nog niet door de dooi gesneuveld 
zijn, want het heeft daar de afgelopen week 's nachts nog tien tot twintig 
graden gevroren. 
Het "Après Ski" feest had ook niet te klagen over een winters decor. Een 
flink aantal deelnemers heeft zich die avond prima vermaakt. Enkele van 
de bezoekers hadden zich bijna onherkenbaar aan de situatie aangepast. 
Het andere festijn: "Hemmeltied" had ook niet over belangstelling te 
klagen. Een gezellig muziekje verhoogde de sfeer en diverse inwoners 
werden geïnterviewd. 
Odoornerveen heeft meer dan je zo zou denken! Neem alleen maar het 
flinke aantal accordeons en trekharmonika's die er in korte tijd werden 
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verzameld. Dat ze allemaal niet meer bespeelbaar waren was niet van 
belang. Mocht februari nog koud blijven terwijl u zo naar warmte verlangt, 
dan heeft u één geluk. Juist, dit is de kortste maand van het jaar.  



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Ondanks het wisselende winterweer, met vooral veel sneeuw bij het 
dorpshuis, waren op de jaarvergadering in januari toch nog twintig dames 
aanwezig. Het jaarverslag kon iedereen al op de uitnodiging lezen. 
Al is ons ledental het laatste jaar iets teruggelopen, van 33 naar 31 leden, 
het financieel overzicht liet nog een kleine winst zien. 
Ciska Zandbergen las namens de reiscommissie het verslag voor van de 
uitstapjes en excursies. Zo komen we nog eens ergens waar we anders 
alleen niet zo gauw naar toe zouden gaan. 
Na de pauze begonnen we met een quiz, die door Hilly Cremers en mij is 
bedacht. 
Er werd in groepjes gespeeld met vragen over tv-programma's: welke 
persoon horen bij welk programma?  
Er waren ook vragen over de Elfstedentocht: probeer alle steden te 
noemen en dan ook nog in de goede volgorde. Mocht de Elfstedentocht er 
nog komen, de aanwezige dames weten er nu alles van. 
Verder waren er nog vragen over liedjes van vroeger waarvan de 
beginzinnen moesten worden afgemaakt. Wanneer je dan ook nog 
bepaalde letters op de goeie plaats zette dan kreeg je als oplossing: 
"gezellig met elkaar". Dat laatste werd, geloof ik, wel bereikt op deze 
avond. Er was voor iedereen nog een prijsje. 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 9 februari. Dan komt mevrouw 
Atzema uit Veendam met haar hoeden, mutsen en shawls die ze van haar 
reizen meenam om daar over te vertellen. 
 

Groeten mede namens het bestuur, 
Anje Warners 



AGENDA 
 
  9 feb – Plattelandsvrouwen 
12 feb – Minizaalvoetbaltoernooi 
16 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
17 feb – Klaverjassen 
20 feb – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
20 feb – Vrij schaatsen ijsbaan De Smelt 
  3 mrt – Klaverjassen 
  4 mrt – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  9 mrt – Plattelandsvrouwen 
10 mrt – Jaarvergadering OVO 
17 mrt – Klaverjassen 
20 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
31 mrt – Klaverjassen 
14 apr – Klaverjassen 

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



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Schaatsen in de Smelt 
Op 28 december jl was er weer de mogelijkheid voor onze leden om vrij te 
schaatsen in de Smelt. Na deze succesvolle avond is er op 20 februari 
aanstaande wederom de mogelijkheid om als lid van onze vereniging vrij 
te schaatsen in de Smelt in Assen. Op vertoon van uw lidmaatschaps-
bewijs kunt u van 17.00 tot 19.00 uur vrij schaatsen. Veel plezier! 
 

Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 
 



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van de kleurplaatcompetitie is als volgt: 
 
2 t/m 5 jaar    6 t/m 12 jaar 
Anna Ruiter  30 pnt  Shirley Boegheim 20 pnt 
Milan Evenhuis 30  Marinde van Dis 10 
Thijs Zuidland  20  Jeffrey Eggens 10 
Anna Kruizinga 20  Sanne Boels  10 
Tristan Boegheim 10  Ruben Oosting 10 
Lars Eggens  10  Sarah Oosting  10 
Esmee Evenhuis 10 
Marlijn Eggens 10 
 



KLAVERJASSEN 
 
Hallo kaartvrienden, 
Omdat we zoveel mogelijk rekening willen houden met ieders wensen is 
er besloten de data van de laatste 8 avonden een week te verschuiven. 
Helaas heeft de berichtgeving hierover niet iedereen op tijd bereikt. 
Daarvoor onze verontschuldiging. De “nieuwe” data treft u hieronder aan: 
03/02/2010  17/03/2010 
17/02/2010  31/03/2010 
03/03/2010  14/04/2010 Laatste keer 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Après-Ski-Feest vrijdag 29 januari 
 
Op vrijdag 29 januari organiseerde MIK een Apres Ski feest. Het terrein 
van “De Miet” was omgetoverd naar een gezellig winterdorp. De natuur 
zorgde (vooral ’s avonds) voor een extra winters decor! Het was een mooi 
en gezellig feest dat om 20.00 uur begon en eindigde om 02.00 uur. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Naast de mooie aankleding van tenten, leuke bar, 
kerstbomen, lampjes, vuurkorven en echte 
sneeuw was er ook gedacht aan de winterse versnaperingen. Broodjes 
hamburger en braadworsten (Slagerij Knol te Schoonoord) smaakte goed 
op zo’n koude winteravond en de warme chocomel en de warme gluwein 
vielen ook goed in de smaak.  
 
Om alles extra gezellig te maken werd er door dj’s echte 
apres ski muziek gedraaid en kon er in de tent ook 
karaoke worden gedaan. 
Dit was dan ook een groot succes! 
  
De oproep om winters gekleed te komen was goed 
overgekomen. Wij hebben veel Heidi’s en Anton’s gezien, bezoekers in 

ski-outfit (incl. skischoenen) en een mooie 
winterprinses. De titels Winterkoning en Winterkoningin 
gingen naar Sjaak en Aletta Janson, zij waren beide 
verkleed als sneeuwpop. Zij werden gekroond en naast 
de kronen en de titel kregen zij een fles Gluwein en 
Berenburg (echte winterse drankjes) 

 
De avond was opgezet rondom de trekking van de grote loterij, waarvan 
de opbrengst ten goede komt aan het grote dorpsfeest op 4, 5 en 6 juni. 
 



De trekkingsuitslag: 
1e prijs: Rondvlucht boven Odoornerveen en 
omgeving voor 2 personen 
 
Gewonnen door Bettie Kuipers 
 

 
2e prijs: Digitale fotocamera (mede mogelijk gemaakt 
door Foto Meilink, Noorderstraat 18 te Emmen) 
 
Gewonnen door Dhr. & Mevr. Boels 
 

3e prijs: Dinerbon t.w.v. € 100, - voor 2 personen bij de Markies van 
Karabas te Schoonoord 
Gewonnen door Fam. Kindermans 
 
Extra 3e prijs: Dinerbon € 25, - aangeboden door de 
Markies van Karabas te Schoonoord 
Gewonnen door Fam. Keizer 
 

Het was een zeer geslaagde en feestelijke 
avond en zeker voor herhaling vatbaar!!! 

 
Namens het c.v MIK bestuur: 
tot de volgende activiteit! 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Jaarvergadering c.v. MIK op dinsdag 16 februari 
Aanvang om 20.00 uur in dorpshuis “De Miet”. Op deze avond nemen we 
afscheid van Hans van der Klis als bestuurslid. Zijn functie als secretaris 
zal worden overgenomen door Mariska Oving. Als nieuw bestuurslid stelt 
het bestuur Johan Oosting voor. 
Natuurlijk staan we open voor nieuwe ideeën die we mogelijk in ons 
jaarprogramma kunnen opnemen. De volledige agenda krijgen de leden 
binnenkort thuisbezorgt, waarbij tevens de contributie voor het jaar 2010 
kan worden betaald. 
De avond zal zoals gebruikelijk worden afgesloten met een paar rondjes 
BINGO.  

Vriendelijke groet, 
Bestuur c.v. MIK 

 



OVO  OVO  OVO 
 
Minizaalvoetbaltoernooi  
Vrijdagavond 12 februari wordt er in de gymzaal een zaalvoetbal-
toernooitje gehouden. We spelen dan 3 tegen 3 met mini doeltjes. Op dit 
moment zijn er al voldoende aanmeldingen om te kunnen zeggen dat we 
met zes teams van start gaan. Wil je nog mee doen bel dan even met 
Edwin Broekkamp 06-13949210 tot uiterlijk dinsdag 9 februari, we kunnen 
dan kijken wat er nog mogelijk is. Deelname is vanaf ca. 16 jaar. 
Natuurlijk zijn toeschouwers ook weer van harte uitgenodigd om de strijd 
om de bal van dichtbij mee te maken. De verwachting is dat we om 22.00-
22.30 uur klaar zijn met voetballen, waarna er natuurlijk nog lang 
nagezeten gaat worden in dorpshuis “De Miet”. Kom ook! Het wordt vast 
gezellig! 
 
Jaarvergadering OVO 
De jaarvergadering van sportvereniging OVO wordt gehouden op 
woensdag 10 maart. We beginnen om 20.00 uur. 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Ook voor februari hebben we weer een aantal getallen voor u getrokken, 
deze keer acht in totaal. Blijf alle getallen doorstrepen; eens zal er BINGO 
vallen! De getallen voor deze maand zijn: 
 

– 67 – 71 – 15 – 65 – 12 – 56 – 45 – 54 – 
 
Heeft u BINGO zet dan uw naam en adres achter op de kaart en lever 
hem in bij Henk Nienhuis, Noordzijde 17. 
 


