
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   3 maart 2011     
 
Februari lijkt een maand te zijn waarin het niet meer echt winter is, maar 
voorlopig is het ook nog lang geen voorjaar. 
Misschien maar goed ook als het spreekwoord: "Een veel te vroege lente 
geeft brood zonder krenten" tenminste enige waarheid bevat. 
Hoe kort de maand ook is – februari heeft dit jaar maar 28 dagen - het 
verschil met daglicht tussen het begin en het eind van de maand is 1 uur en 
42 minuten. 
Op 28 februari komt de zon  ± 50 minuten eerder op en gaat ook  ± 50 
minuten later onder dan op 1 februari.  
Intussen zijn bestuursleden van MIK het dorp rond geweest om de 
contributie op te halen en kaarten voor de toneelavond op 11 februari te 
verkopen.  
Er is weer veel tijd gestoken in het instuderen en repeteren van het 
toneelstuk, dat volgens de aankondiging in de Snikke van december 
hilarische tonelen op zal leveren. De verwachting is dan ook dat veel 
Odoornerveners zich deze vrolijke avond niet zullen laten ontgaan. 
Vroeger, al ver voordat ik was geboren, bestond er al een toneelvereniging 
in Odoornerveen. Die heeft onder meerdere namen bestaan maar heeft het 
niet tot in deze eeuw volgehouden. De laatste gegevens die bekend zijn 
dateren van 1971. Gelukkig zijn er ook nu weer mensen die het de moeite 
waard vinden om hun vrije tijd in het op de planken brengen van een 
toneelstuk te willen steken. 
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Op 19 februari vieren de Plattelandsvrouwen hun 75-jarig jubileum met 's 
middags een receptie voor leden en genodigden en een feestelijke avond 
voor de leden met hun partners of een introducé. 
De afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen, of 'N.B.v.P., Vrouwen 
van Nu'  zoals het tegenwoordig heet, is een van de oudste verenigingen in 
ons dorp. 
Alleen de IJsvereniging is eerder opgericht en wel op 30 december 1929. Ik 
kan me daar geen jubileumfeest van herinneren, of zou me dat helemaal 
zijn ontgaan? Of zouden ze helemaal hebben vergeten om het te vieren? 
Dat zou jammer zijn. Een feest is nooit weg. 
Misschien horen we er nog iets over. 
Veel plezier met deze Snikke! 

 
 



AGENDA 
 
  9 feb – Klaverjassen 
11 feb – Toneelavond 
17 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
18 feb – Mini Zaalvoetbaltoernooi 
25 feb – Onofficieel pokertoernooi 
19 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
19 feb – Schaatsen in Assen 
19 feb – Jubileumfeest Plattelandsvrouwen 
23 feb –  Klaverjassen 
  3 mrt – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  4 mrt – Onofficieel pokertoernooi 
  9 mrt – Klaverjassen 
11 mrt – Barcompetitie Odoornerveen 
15 mrt – Plattelandsvrouwen 
15 mrt – Jaarvergadering St. Verenigingsgebouw Od'veen 
18 mrt – Onofficieel pokertoernooi 
19 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
25 mrt – Optreden Live band RootZ 

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

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Steijn Evenhuis 30 pnt.  Marinde van Dis 10 pnt. 
Milan Evenhuis 20 pnt.  Shirley Boegheim 10 pnt. 
Esmee Evenhuis 20 pnt.  Tristan Boegheim 10 pnt. 
Anne Ruiter  20 pnt. 
Sterre Radema 20 pnt. 
Noor Radema  20 pnt. 
Marlijn Eggens 10 pnt. 
 



 

IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
De maand februari is alweer begonnen met misschien nog wel een 
vorstperiode in het verschiet. De ijsvereniging heeft deze winter tot nu toe, 
ondanks de kou en sneeuw, nog geen activiteiten op natuurijs kunnen 
organiseren.  Wij wachten af en houden het weer en met name het ijs op 
het Oranjekanaal nauwlettend in de gaten. 
 
ZATERDAG 19 FEBRUARI 2011 
Leden van de ijsvereniging kunnen in ieder geval nog wel schaatsen en wel 
op zaterdag 19 februari. Op vertoon van uw lidmaatschapskaart kan er 
gratis geschaatst worden op de kunstijsbaan "de Bonte Wever" in Assen. 
Vanaf 17.00 uur en op eigen gelegenheid. 
 
CONTRIBUTIE 
Het bestuur van de ijsvereniging heeft onlangs al onze leden schriftelijk 
benaderd met het verzoek tot het betalen van het contributiegeld. De wijze 
van contributie betalen is gewijzigd, wij komen niet meer bij u langs! Er zijn 
nog een aantal leden die niet hebben betaald. Graag het verzoek om uw 
contributie van 5,- euro over te maken naar ons rekeningnummer         
3181 51847. Onze dank hiervoor. 

Het bestuur 
 



THEATERSPORT 
 
Op donderdag 20 januari hebben ongeveer 20 mensen zich in ons 
dorpshuis verzameld voor een avond theatersporten georganiseerd door 
Paul Botermans. Nu heeft Paul altijd leuke ideeën, maar de meeste 
deelnemers hadden geen idee wat ze zich van deze avond voor moesten 
stellen. Een goede vriend belde op de dinsdag voorafgaand over wat voor 
kleding hij aan moest doen. Een trainingspak zou toch wel het minste zijn 
om in te kunnen "sporten" was zijn gedachte. En ook ik kwam nog niet veel 
verder dan dat een spijkerbroek prima was en dat het moet lijken op zoiets 
wat je bij "de Lama's" op televisie zag. Wel nu: theatersport is een vorm 
van improvisatietoneel met twee regels: "Je mag niet weigeren" en "Blijf 
beschaafd". Verder mag alles. 
In een 5-tal spelvormen werden we allen in groepjes van 2 tot 5 mensen 
door Paul langs verschillende locaties, emoties en rollen geloodst. Zo 
waren er blije, verdrietige, trotse en stoere emoties op verschillende 
feesten en liepen Marcel en Nico vrolijk op een zaterdagmiddag door de 
IKEA. En ikzelf was buschauffeur van een bus waarin de emoties soms 
hoog opliepen. We hebben heel veel plezier gehad en het gekke is dat je 
na twee regels helemaal vergeten bent dat het maar een spel is. In korte 
tijd was iedereen zijn/haar plankenkoorts vergeten en deed iedereen mee. 
Het was een leuke en leerzame avond die door Paul tot in de puntjes was 
voorbereid en in de nabeschouwing (met een biertje) waren we het al gauw 
met elkaar eens dat dit voor herhaling vatbaar is. 

Mike Zuidland 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
BARCOMPETITIE ODOORNERVEEN 
Après-Ski Feest vrijdag 11 maart 2011. 
Zoals velen van jullie al weten strijdt de jeugd in Odoornerveen om de 
felbegeerde benoeming van ‘Beste Barteam 2010-2011’. De eerste twee 
barcompetities zijn reeds achter de rug en kunnen worden betiteld als zeer 
succesvol. De spanning stijgt en de grote vraag is wie het hoogste 
bezoekersaantal weet te realiseren. 
Op vrijdag 11 maart is er de 3e barcompetitie avond. Tijdens deze avond 
zal het terrein van dorpshuis 'De Miet' worden omgetoverd in een gezellige 
winterse sfeer. Uiteraard is iedereen is welkom! We beginnen om 21.00 uur 
en het feest zal doorgaan tot ongeveer 01.00 uur.  
De avond wordt aangekleed met vermakelijke spelletjes, waaronder ‘spijker 
slaan’ en ‘bierpulschuiven’. Ook maakt iedereen kans op de titel beste 
‘Heidi’ en beste ‘Anton’. Kom dus in je mooiste après-ski outfit of in je 
Tiroolse kleding! We zorgen voor een hapje en een drankje en natuurlijk 
zorgen we ook voor gezellige muziek. De DJ’s van CB licht en geluid  staan 
klaar om er een knallende avond van te maken. 
Neem je vrienden mee naar dorpshuis De Miet voor de 3e barcompetitie in 
winterse sferen! 

Team captain Rick. 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 

 
POKER LIEFHEBBERS OPGELET! 
Onofficieel pokertoernooi wegens succes herhaald! 
In de afgelopen maanden november, december en januari hebben velen 
hun geluk beproefd in het eerste onofficiële pokertoernooi van 
Odoornerveen. Omdat iedereen nog steeds erg enthousiast is en omdat we 
onze lokale pokerheld voor nog een aantal maanden hebben kunnen 
strikken, willen we je uitnodigen om deel te nemen aan het tweede 
onofficiële pokertoernooi van Odoornerveen. 
Dit toernooi start op vrijdag 18 februari en vindt om de week (elke vrijdag in 
de even weken). Uiteraard is de bar geopend voor een borrel en een 
gefrituurde hap! Graag tot ziens op vrijdag 18 februari om 21.00 uur! 
 
CAFÉ ODOORNERVEEN – LIVE BAND !! 
Vrijdag 25 maart wordt door onze sponsor Tapir een live band van formaat 
naar Odoornerveen gehaald: RootZ. 
RootZ wordt gevormd door muzikanten met een grote voorliefde voor 
“lekkere” gitaarmuziek. De muzikanten hebben de afgelopen jaren ervaring 
opgedaan in diverse bands met verschillende genres. 
In de formatie RootZ spelen ze zowel eigen nummers als covers in de stijl 
van CCR, John Fogerty, Bruce Springsteen, Black Crowes, Melissa 
Etheridge, etc. 
We zijn erg blij dat het onze sponsor is gelukt om juist deze band, met de 
voor Odoornerveen bekende leadzanger Harmen Boels, in het veen te 
krijgen! 
Kun je, net als wij, niet meer wachten en wil je al een eerste indruk van de 
band krijgen? Ga dan naar www.rootzmusic.com. 
We zien je graag op vrijdag 25 maart vanaf 21.00 uur in dorpshuis De Miet 
voor een spetterend live optreden van Rootz! 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 

 
Jaarvergadering Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
Op dinsdag 15 maart 2011 vindt de jaarvergadering van SVO plaats. De 
notulen van de vorige vergadering hebben reeds in De Snikke van april 
2010 gestaan en zullen voorafgaand aan de vergadering voor 
geïnteresseerden klaarliggen in het dorpshuis. 
 
De agenda ziet er globaal als volgt uit: 
• Jaarverslag 2010 
• Kascontrolecommissie 
• Financieel jaarverslag 2010 
• Vergaderonderwerpen 

o Prijsbeleid 
o Voorraadbeheer 
o Kern & Kader 
o SVO-Sport 

• Bestuurswissels 
• Rondvraag + WVTTK 
 
We hopen je te begroeten tijdens onze jaarvergadering! 
 

Alexander Evenhuis 
voorzitter SVO 

 
 
 
 



SVO-SPORT 
 
GEEN SPORT 
Vanwege de voorbereidingen voor de toneelavond is er geen sport in de 
gymzaal van 7 t/m 11 februari. 
 
18 februari, Mini Zaalvoetbaltoernooi ! 
Net als afgelopen jaren is er in februari weer een 
zaalvoetbaltoernooitje in de gymzaal. We spelen 3 
tegen 3, in teams die door de organisatie worden 
samengesteld (om de kwaliteiten, voor zover door ons 
in te schatten, enigszins evenredig te verdelen). 
Eventueel is een inschrijving als team ook mogelijk, 
maar dit dan ter beoordeling van de organisatie. 
Deelname kan vanaf ca. 15-16 jaar. 
Datum is vrijdag 18 februari. Starttijd is een beetje afhankelijk van het 
aantal deelnemers maar ongeveer om 19.00 uur (Deelnemers krijgen 
uiteraard bericht). In verband met de voorbereiding graag z.s.m. opgeven, 
maar uiterlijk tot 15 februari. 
 
Opgeven kan bij: 
Edwin Broekkamp 06-13949210 
Martin Eggens 06-25092474 
Rick van der Horst 06-11254399 
 
Om niet geheel onvoorbereid aan de start te komen is het mogelijk (geheel 
kosteloos) mee te ‘trainen’ op alle vrijdagavonden voorafgaand aan het 
toernooi. We starten dan om 19.30-19.40 uur ! Doe mee, geef je op ! 
 
Kom sporten ! 
Zowel Tae-Bo als Pilates kunnen nieuwe deelnemers 
gebruiken. 
Tae-Bo is een intensieve manier van bewegen op 
muziek waarbij aan uithoudingsvermogen en conditie 
wordt gewerkt.  
Pilates is geschikt voor iedereen (jong en oud) die op 
zijn eigen niveau op verantwoorde wijze wil werken 
aan een sterkere rug, plattere buik en strakke benen 
en billen. We trainen op het ontwikkelen van kracht, 
lenigheid en balans.  Pilates bestaat voornamelijk uit 



grondoefeningen en is daardoor bij uitstek geschikt voor mensen met 
gewrichtsklachten. Ook is deze vorm van trainen heel goed ter voorkoming 
van rugklachten.   
Kom kijken en doe een keer mee ! Natuurlijk vinden we het ook prachtig als 
je anderen weet te motiveren, dus ‘zegt het voort’.  
Pilates: iedere maandagavond vanaf 20.00 uur 
Tae-Bo: iedere woensdagavond  vanaf 20.00 uur 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Jaarvergadering c.v. MIK op donderdag 17 februari. 
Aanvang om 20.00 uur in dorpshuis “De Miet”. Op deze avond nemen we 
afscheid van Jeroen Evenhuis als bestuurslid. Zijn functie als voorzitter 
wordt overgenomen door Wendy Cremers. Als nieuw bestuurslid stelt het 
bestuur Adri van Bergen voor. 
Natuurlijk staan we open voor nieuwe ideeën die we mogelijk in ons 
jaarprogramma kunnen opnemen. De volledige agenda hebben of krijgen 
de leden thuisbezorgd, waarbij tevens de contributie voor het jaar 2010 
wordt geïnd. 
De avond zal zoals gebruikelijk worden afgesloten met een paar rondjes 
BINGO. 

Vriendelijke groet, 
Bestuur c.v. MIK 

 
 
 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Dinsdag 18 januari 2011, jaarvergadering met bestuursverkiezing.                                        
Anje Warners had er zes jaar opzitten en trad af. Mieke Garvelink werd in 
het bestuur gekozen.  Ook de reiscommissie verwelkomde een nieuw lid. 
Na zes jaar verliet Minie Boels de reiscommissie en Albertje Nienhuis trad 
toe. 
Na het zakelijke gedeelte was het woord aan drie dames van de 
wereldwinkel  Borger. De wereldwinkel verkoopt  handnijverheid en voeding 
uit de Derde Wereld, zoals Azië en Zuid-Afrika. Alle artikelen uit de 
wereldwinkel zijn met zorg gemaakt door de producenten die daarvoor een 
leefbaar loon ontvangen. Kinderarbeid komt er niet aan te pas, maar het is 
wel gebruikelijk dat kinderen meehelpen. Na een korte uitleg met beelden 
van de wereldwinkel  in het algemeen volgde een film over Indonesië.                                                                                                                                                         
In de wereldwinkel Borger werken in totaal 54 mensen, allen vrijwilligers.  
Verdeeld over de week zijn 40 daarvan in de winkel aanwezig. Verder zijn 
er twee etaleuses, het bestuur, de technische dienst, een  tuinman, 
inkopers en een promotor koffie voor gemeentehuizen en scholen.                          
Steeds meer instellingen gaan over op Max Havelaar koffie. Max Havelaar 
is het keurmerk voor koffie, chocolade en bijna alle voeding. Ook voor 
kerstpakketten kan men bij de wereldwinkel terecht. De winkel in Borger 
heeft afgelopen jaar ca. 1000 pakketten verkocht. In Nederland zijn 
meerdere importeurs , waar elke wereldwinkel zijn eigen assortiment 
inkoopt.   
Onze afdeling bestaat 18 februari a.s. 75 jaar! Wij vieren dit met een 
receptie en een feestelijke avond op zaterdag 19 februari. De uitnodigingen 
hiervoor zijn inmiddels de deur uit. N.B.v.P. - Vrouwen van Nu Drenthe 
bestaat dit jaar 80 jaar en zij vieren feest op zaterdag 16 april in De 
Tamboer in Hoogeveen. In de Provinciale Nieuwsbrief die de leden hebben 
gekregen staat de uitnodiging met het programma en alle gegevens. De 
leden kunnen zich hiervoor opgeven bij Hennie de Jong, telefoon 0591-
381481. Doe dit wel vóór 16 februari , want op die dag moeten wij het 
aantal personen doorgeven. 

Het bestuur 
 



 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Hier komt alweer het vierde rijtje met BINGOgetallen, acht in totaal. 
 

31 – 22 – 52 – 38 – 26 – 29 – 28 - 50 
 
We nemen aan dat u nog lang geen volle kaart heeft en dat er dus nog heel 
wat weg te strepen valt. 
Een volle kaart kunt u, aan de achterkant duidelijk  voorzien van uw naam 
en adres, inleveren bij Henk Nienhuis, Noordzijde 17. 
 
 
 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
 
 

TONEEL 
 

11 februari 2011. 
 

Die oma toch!! 
Uitgevoerd door verschillende inwoners van 

Odoornerveen! 
 

Zaal open 19.00 uur 
Aanvang 19.45 uur 

 
Kosten:   5 euro in de voorverkoop. 

(c.v. MIK komt langs de deuren) 
6,50 euro aan de kassa. 

 
De muzikale noot wordt deze avond verzorgd door: 
 

Duo Fruitcake 
 
 


