
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  1 maart 2017     
 
Dorpskrant “De Snikke” - Jaargang 37 –  februari 2017. 
Een heel gewone dorpskrant zou je zeggen. Toch niet helemaal; dit is 
namelijk de 350ste editie!  
Het was november 1980 toen het eerste nummer, toen nog als school-
dorpskrant, bij alle Odoornerveners in de bus viel. 
Na de eerste paar nummers werd er al snel een typeredactie gevormd die 
het maandelijkse werk op zich nam. 
Het lijkt een eeuwigheid geleden sinds we als typeredactie iedere eerste 
vrijdagavond bij elkaar kwamen in een van de lokalen van de school. 
Ieder nam zijn of haar eigen typemachientje mee van huis. De jeugd van 
nu zal het zich bijna niet meer voor kunnen stellen: voor elke nieuwe regel 
moest je de wagen handmatig naar links trekken. Correctiemogelijkheden 
waren er niet: fout getypt was gewoon fout. Om de fouten te verbeteren 
hebben we heel wat losse lettertjes moeten typen die dan handmatig 
werden uitgeknipt, om daarna met een klein tipje lijm op de foute letter te 
worden geplakt. Later gebruikten we ook kleine correctiepapiertjes en toen 
de eerste typemachine voorzien van een correctielint zijn intrede deed, 
was dat al een hele verbetering.  
Een ander werkje dat maandelijks terugkwam, was het met zwarte pen 
overtrekken van de potloodtekeningen van de schoolkinderen. 
Van de uitgewerkte bladzijden met tekeningen werden namelijk stencils 
gemaakt en daarop waren potloodtekeningen niet goed te zien. 
Soms werd er een leeg hoekje handmatig opgevuld en ook het trekken 
van kaders was een terugkerend werkje. 
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Na de sluiting van de school werd het keukentje van de gymzaal onze 
typelokaliteit. De nodige apparatuur, het papier en wat er verder allemaal 
nodig was voor het maken van “de Snikke” kon daar blijven staan 
Langzaamaan werden de – altijd tweedehands – machines moderner en 
voor we onze eerste eenvoudige computer kregen, hebben we ook nog 
een of twee elektrische typemachines gebruikt. 
Nu staan er dan een paar computers, zij het zonder internet, waarmee we 
de binnengekomen tekst kunnen bewerken. Er hoeft de laatste jaren niet 
meer zoveel kopij worden getypt; de meeste tekst wordt digitaal 
aangeleverd, wat heel wat in tijd scheelt. 
Het vermenigvuldigen van de Snikke doen we nog altijd zelf door middel 
van een dupliceermachine, zodat er aan het eind van elke “typeavond” 
een stuk of zes stapeltjes met kant en klare tekst klaar liggen.  
De verenigingen verzorgen om de beurt het in elkaar zetten van de 
dorpskrant en zorgen dat er huis aan huis een Snikke in de bus valt. 
Al meer dan 35 jaar wordt er op deze manier meteen een stukje 
geschiedenis van Odoornerveen bewaard. 

  



AGENDA 
 
14 feb – Vrouwen van Nu 
15 feb – Klaverjassen 
16 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
20 feb – Biljarten 
25 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
  1 mrt – Klaverjassen 
  6 mrt – Biljarten 
15 mrt – Klaverjassen 
16 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
20 mrt – Biljarten 
21 mrt – Jaarvergadering Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
25 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
29 mrt – Klaverjassen 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Na 5 kleurplaten zijn de tussenstanden als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  40 pnt   Thijs Zuidland  10 pnt 
Jesper Röttink  40 pnt   Marlijn Eggens 10 pnt 
Sophie Bos  30 pnt   Nienke Eggens 10 pnt 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 

 
JAARVERGADERING 10 JANUARI 2017 
 
Ciska opende de vergadering en wenste iedereen een goed en gezond 
2017. Na het zakelijke gedeelte hadden we een veiling georganiseerd. Dit 
was de eerste keer en dus best wel even spannend. Ilonka en Leontine 
(Marjolein) waren onze veilingmeesters. 
Leden konden allemaal 2 voorwerpen meenemen, waar ze een minimum 
prijs op moesten zetten. De biljarttafel lag helemaal vol met leuke 
voorwerpen o.a. zwembadje, mokken ,schaaltjes, plaid enz. enz. 
De veilingmeesters konden nu hun gang gaan en er werd flink geboden. 
Je kon zelfs nog bieden op een morgen huishoudelijke hulp. Er werd dus 
van alles aan de man (vrouw) gebracht. Alles met elkaar heeft het toch 
maar mooi  € 197,00 opgebracht.  
Ciska bedankte onze veilingmeesters en wenste iedereen wel thuis 
 
Onze volgende bijeenkomst is dinsdag 14 februari om 19.45 uur in de 
Miet. Dan gaan we iets leuks maken onder leiding van Sylvia 
Medema. Kosten € 5,00 per persoon. Willen jullie dan een schaar en 
snoeischaar meenemen. 

Minie Boels 
 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
 

BEZOEK VROUWEN VAN NU AAN 
GROLLOO, ZONDAG 5 FEBRUARI 
 

Na ontvangst met koffie en appeltaart bij café-restaurant Hofsteenge in 
Grolloo, gingen we te voet met 16 personen naar het C + B museum 
(Cuby en Blizzards). Daar kregen we een  rondleiding van een neef van 
Harry Muskee. 
Harry is geboren op 10 juni 1941 in Assen. Hij is opgevoed door zijn oma. 
Vader was marinier en moeder had MS. Harry moest al vroeg voor zijn 
moeder zorgen. Zijn muzikale talent had hij van zijn moeder. De muziek 
die hij hoort op Radio Luxemburg bepaalt de richting van zijn muziek 
keuze, de blues. Harry werd verliefd op Miep, een meisje uit Assen. Toen 
deze relatie werd beëindigd door Miep, vertrok Harry naar Grolloo (hij was 
kapot van liefdesverdriet). Hij wilde niet meer in de stad zijn. Hij is een 
poosje depressief geweest. Vrienden en medemuzikanten hebben hem er 
weer bovenop geholpen. 
Blizzards was niet de eerste band waar Harry is begonnen. Tijdens een 
optreden werden  alle microfoons gestolen door Herman Brood (deze 
kwam ook uit Assen). Zo trok de aandacht van de bandleden. Omdat hij 
goed piano kon spelen, kwam hij in 1965 bij de band. 
Bijna alle eerste nummers die Harry schreef, kwamen voort uit 
liefdesverdriet om Miep.”Window of my eyes”, “Too blind to See” en 
“Somebody will know someday”. Het schrijven van zulke nummers was 
een soort therapie. Door die songs probeerde Harry de ellende van zich af 
te zingen. Er werd geoefend in Harry’s huiskamertje in Grolloo. 
Harry kwam regelmatig bij café Hofsteenge, daar was het warm en daar 
kreeg hij eten en drinken. Hij had geen koelkast en het was koud in dat 
kleine boerderijtje. 
Cuby en Blizzards waren inmiddels zo bekend, dat ze op tournee door 
Amerika wilden gaan. Voor iedereen was er een visum, behalve voor 
Herman Brood.  Door gebruik  en handel in verdovende middelen en 
diefstal kreeg hij geen visum. Hij kreeg ontslag bij C + B. Harry en Herman 
bleven vrienden. Harry bedankte ook voor de trip naar Amerika. Hij was 
een echte huismus en wilde na een optreden ’s nachts in zijn eigen bed 
slapen. 
Alle teksten van C + B hebben een diepliggende betekenis. Ze gaan 
ergens over. In 1972 gaat de band uit elkaar. De boerderij die Harry 
Muskee bewoonde is omgebouwd tot museum en geopend op 1 juni 
2011. Dit heeft Harry nog meegemaakt, ook de onthulling van zijn 
standbeeld. Harry overleed op 26 september 2011, op 70 jarige leeftijd, 
aan de gevolgen van kanker.  



PLAATSELIJK BELANG 
 
JAARVERGADERING 
Aan alle leden van Plaatselijk Belang; 16 maart staat de jaarvergadering 
gepland. Een uitnodiging en agenda volgt. 
Tijdens de jaarvergadering komt er een spreker van Attero, energiek met 
milieu, die ons alles gaat vertellen over afvalverwerking en wat er allemaal 
met ons afval wordt gedaan. 
 
KERKLAAN 
De Kerklaan Schoonoord (binnen de bebouwde kom) wordt een 30 km 
zone. Het wegdek wordt aangepast. Er worden vier versmallingen in de 
weg gemaakt met drempels en hekjes. Om de overgang van 80 km/u naar 
30 km/u op te vangen zal vanaf de Langesbrug tot aan het bord 
Schoonoord een snelheid gelden van 60 km/u. Plaatselijk belang 
Odoornerveen is onlangs uitgenodigd door de gemeente Borger-Odoorn 
om bij een overleg van Schoonoord en gemeente Coevorden aan te 
schuiven. Uit de plannen blijkt dat de versmallingen een dusdanige 
afmeting hebben dat het wel heel erg krap voor landbouwvoertuigen gaat 
worden. Betreffende commissie slaat goedbedoelde adviezen en tips in de 
wind. Plaatselijk belang en gemeente Borger-Odoorn blijven in overleg 
met gemeente Coevorden om de plannen dusdanig uit te laten voeren dat 
de inrichting acceptabel zal zijn.  
 
PAASVUUR 
In een eerdere Snikke hebben wij verschillende keren een oproep 
geplaatst of er ook ideeën of initiatieven zijn voor een nieuwe locatie om 
een paasvuur te kunnen organiseren. Plaatselijk belang heeft geen 
mogelijkheden gevonden en er zijn helaas geen reacties van andere 
bewoners binnen gekomen. Bewoners die het plan hebben om hun 
snoeiafval te bewaren voor het paasvuur zullen dus moeten uitwijken naar 
andere paasvuren of de stort.  
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
FEESTAVOND 28 januari 2017 
Wegens gebrek aan toneelspelers dit jaar geen toneel  maar een 
feestavond met Odoornerveens talent (enthousiaste toneelspelers geef je 
dus nu op voor volgend jaar). 
De gymzaal was reeds omgetoverd in winterse sferen en zo opende de 
jeugd deze avond met een drum / (lucht)gitaar spel van Ruben en Lars. 
Gevolgd door een silhouetdans met Anouk, Meike, Esmee en Stijn. 
Daarna was er een dansje van Sterre en Marlijn. Ondanks de wat 
haperende achtergrondmuziek lieten ze zich niet van de wijs brengen en 
lieten ook zij hun kunsten zien. 
Na een half uurtje pauze met koffie en lootjes gingen we verder met het 
programma. 
Kimberly en Jeroen kwamen met een beeldende uitvoering van “de 
Hoornse plas”. Daarna kwam er een toneel sketch gespeeld door Pascal 
en Jan-Willem.  
Daarna kwamen Wendy en Raymond met een terug in de tijd nummer van 
Grease en ook de Toppers presenteerden zich en kregen de hele zaal 
mee met hun meeslepende wijsjes. En als laatste optreden een heus 
ballet gezelschap. Zij vertolkten het zwanenmeer van Tsjaikovski. Deze 
dansers waren met hun tutu haast onherkenbaar maar wisten met hun 
dans menig toeschouwer in beroering te brengen. 
Tja, toen was het tijd voor de trekking van de lootjes waar het opviel dat 
de jeugd opeens werd verrast door wijn en bier en de volwassenen 
lekkernijen wonnen. Gelukkig weten we, dat in Odoornerveen vele 
verstandige ouders zijn die wel wilden ruilen met de <18 jarige 
prijswinnaars. Zo kwam het toch nog allemaal goed. 
Daarna konden de beentjes van de vloer o.l.v. de Moeflons. Wat mogen 
wij toch trots zijn op de muzikale duizendpoot Hans Boels die daar als 
pianist, accordeonist en zanger tussen zijn dorpsbewoners zo’n show neer 
kan zetten met zijn band. 
Wij vonden het allen een geweldig feest en hopen dat jullie er ook van 
genoten hebben. Wil je nog een klein beetje nagenieten van de Moeflons 
kijk dan op hun facebook website. Daar staan mooie actie foto’s op. 
 

Bestuur c.v.MIK 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
 
c.v. MIK - JAARVERGADERING 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op donderdag 16 
februari 2016 in dorpshuis “De Miet”. Aanvang 20.00 uur. 
 
 Agenda: 
1 Opening 
2 Mededelingen 
3 Ingekomen stukken 
4 Notulen jaarvergadering 11 februari 2016 
5 Jaarverslag secretaris 
6 Financieel jaarverslag penningmeester 
7 Verslag kascontrole commissie 
8 Benoeming nieuw kascontrolelid 

PAUZE 
9 Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Jeroen Evenhuis. 
 Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van 

de vergadering melden bij het bestuur. 
10 Bespreken activiteiten 
11 Rondvraag 
12 Sluiting 
 
Na afloop spelen we weer een aantal rondjes BINGO! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur c.v. MIK 

 
 
  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
IJSPRET EN PRIKSLEEËN 
Na een periode van kwakkelende winterse omstandigheden waarbij hier 
en daar al wat geschaatst werd, heeft de ijsvereniging Odoornerveen op 
zaterdag 28 januari priksleewedstrijden en “ijspret voor de jeugd” 
georganiseerd. 
Eerder in deze week en het weekend daarvoor was dit nog niet mogelijk 
omdat het ijs simpelweg nog niet sterk genoeg was. Op woensdag 25 
januari werd het ijs op het kanaal nog gemeten op krap 6 cm en op het 
Meeuwenplasje, in het bos bij Kibbelveen, was de dikte tussen de 6 en 8 
cm. Dit zijn ijsdiktes waarbij er wellicht wel individueel geschaatst kan 
worden, maar niet om een evenement te organiseren waarbij het ook 
vertrouwd moet zijn dat er 10-15 mensen dicht bij elkaar staan. 
Zaterdagmorgen 28 januari werd opnieuw het ijs gemeten op de 
Meeuwenplas en ondanks dat het inmiddels dooi was, was de ijsdikte 
aangegroeid tot 9-12 cm. En hiermee kon groen licht worden gegeven om 
het ijs op te gaan, maar het Oranjekanaal was nog steeds slechts 7 cm 
dik.  
Achteraf bezien was dit exact het juiste moment om de wedstrijden en de 
ijspret te organiseren, want de dooi viel heftig in, maar door de lage 
luchtvochtigheid waren er nog geen plassen op het ijs. Om 13.00 uur was 
er de inschrijving in dorpshuis “De Miet” en ondanks dat menigeen zou 
denken dat het te warm was om het ijs op te gaan was de opkomst goed. 
Er meldden zich 12 kinderen, 6 dames en 14 heren en daarnaast kwamen 
er nog de nodige toeschouwers naar de Meeuwenplas. Doordat de 
priksleewedstrijden gelijktijdig met de ijspret plaatsvonden moesten de 
bestuursleden zich van de priksleewedstrijd terugtrekken en die hebben 
op het eind nog even tegen elkaar gesleed.  
De kinderen werden ingedeeld in groepen, nl: 6-7-8 jaar, 9-jarigen en 10-
11 jaar. De ijspret bestond uit Curling, Parcours afleggen (schaatsend of 
lopend), ringen overbrengen en priksleeën. Belangrijk hierbij te vermelden 
is dat er geen competitie aan verbonden was, behalve bij het priksleeën. 
Pret staat voorop en uiteraard worden de kinderen niet verplicht op de 
schaatsen te gaan, het mag wel, maar niets moet. Uitslag van de 
priksleewedstrijden voor kinderen was: 
1e Esmee Evenhuis 
2e  Meike Boels 
 
Bij het priksleeën voor de volwassenen ging het er meteen heftig aan toe, 
waarbij opviel dat de meeste deelnemers goed overweg konden met de 



slee en de prikkers. Er was wel iets gestuntel bij de bocht, maar over het 
algemeen werd er hard gesleed. Uitslagen: 
Heren: 
1e Roelof Bloeming 
2e Alexander Evenhuis 
3e Adri van Bergen 
 
Dames: 
1e Pien Bonga 
2e Karin Radema 
3e Linda Boels 
 
Na afloop was de prijsuitreiking in het dorpshuis waarbij alle kinderen een 
zak chips en een glaasje drinken kregen van de ijsvereniging. Al met al 
een geslaagd evenement en we hopen dat er nog een winter volgt in 
februari. 
 
 
  



HET ZAL JE WEG MAAR WEZEN  
 
De toestand van wegen houdt vele gemoederen bezig, wat werk oplevert 
voor ambtenaren, bestuurders, ontwerpers en last but not least de 
wegenbouwers. Dat allemaal ten bate van ons burgers en onze veiligheid.   
In ons dorp hebben we gewone wegen, gelukkig nauwelijks borden en 
geen voor landbouwverkeer hinderlijke verkeersobstakels. Hier en daar 
zijn er wel straten met een wat smal en hobbelig wegdek. Dat zorgt er in 
ieder geval voor dat er niet hard wordt gereden en weggebruikers goed op 
elkaar letten. Vernieuwde stukken weg, zoals aan de Zuidzijde kennen die 
beperking niet, er kan flink worden gereden. Dat gebeurt ook, met tot nu 
toe gelukkig geen noemenswaardige ongelukken. Niemand snapt echter 
waarom er bij minimale verlichting en slechte bermen en dikke bomen, 
geen strepen op de weg staan. Omringende gemeenten hebben het wel 
en tussen Odoorn en Exloo zelfs heldere witte strepen naast een zee van 
verlichting. Ik ben zelf 40 jaar bij nacht en ontij op de weg geweest en heb, 
vooral bij mist, gemeenten verwenst die meenden dat binnenwegen geen 
strepen nodig hebben.  
Sinds kort begrijp ik echter onze gemeente beter. Nederland gaat op de 
schop. De gemeente houdt het eenvoudig in Odoornerveen, anticiperend 
op de toekomst met zelfrijdende auto's. Wij zijn vaker proefpersoon op dit 
gebied. Smallere wegen, geen middengeleiders meer, wisselstroken voor 
alle verkeer. Wij krijgen elektronische belijning, tel uit je winst.  
Mocht dit niet het geval zijn, kunnen we ons nog altijd zelf aanmelden als 
proefproject. Ondertussen vragen we wel een pot verf om in 
zelfwerkzaamheid lijnen te trekken, met als tegenprestatie dat de 
gemeente de bermen onderhanden neemt.  
Ondertussen gaat in onze buurgemeente Coevorden, de verbinding langs 
het Oranjekanaal naar Schoonoord op de schop? Het stond in november 
in de krant, een 1 april grap kan het dus niet zijn. De 50 km doorgaande 
verbindingsweg. de Kerklaan in Schoonoord, wordt een soortement 
woonerf, met voltallige instemming en op verzoek van de bewoners.   
Niet alleen een 30 km zone, ook bij het begin en het einde van de 
Kerklaan én bij drukke punten als de beide kerken en het dorpshuis echte 
wegversmallingen, totaal vijf stuks dus.   
Mijn eerste reactie was, gewoon Schoonoord zoveel mogelijk mijden als 
inwoner van Odoornerveen en Odoorn aanhouden als kern/ 
winkelvoorziening. Je ziet zo voor je wat er gebeurt met al die 
wegversmallingen en hobbels. Na 10 jaar weer verwijderd omdat het niet 
werkt en aanwonenden last hebben van het lawaai. Geldverspilling door 
een gemeente die op zwart zaad zit. Er zal wel subsidie te verdelen zijn.   
 



Maar de auto's kunnen er echt goed door werd vermeld en er is rekening 
gehouden met vrachtwagens en landbouwverkeer! Iedereen weet dat veel 
boeren uit de omgeving her en der land hebben en veel gebruik maken 
van de doorgaande weg langs het Oranjekanaal. Om over het 
vrachtverkeer nog maar te zwijgen. Aan de Kerklaan wonen geen boeren, 
je kunt ze het niet kwalijk nemen. Het zou netjes zijn geweest als men 
overleg had gepleegd met Odoornerveen, zeiden wij thuis. Wat schetst 
mijn verbazing als ik de buurtkrant van Schoonoord in handen krijg. De 
plannen zouden doorgesproken zijn met de voorzitter van Plaatselijk 
Belang en het College van B en W van onze gemeente. Zo lees ik ook dat 
er een geleidelijke overgang van de Zuidzijde naar de Kerklaan zal komen 
met een stukje 60 km zone. Mooi, verder zijn de plannen akkoord 
bevonden.   
Iets voor de komende jaarvergadering van Plaatselijk Belang?  
 

Albertje Nienhuis-Naber  
 
 
  



IJSPRET  
 
Dinsdagmorgen stapten twee heren in een uniform van Staatsbosbeheer 
de werkplaats in. Er was een landrover met mijn kenteken in het staatsbos 
gesignaleerd. En ze wezen in de richting Slenerweg nabij Kibbelveen. Die 
landrover was een onderdeel van een colonne van 12 auto’s. Alleen mijn 
kentekenplaat was mooi gewassen en dus goed leesbaar, de rest zat 
onder de modder. Dat werd dus gehonoreerd met een bezoek van twee 
boswachters. Ze kregen koffie, werkt altijd goed, zo ontkwam ik 
waarschijnlijk aan arrestatie. De melding kwam via de politie in Emmen bij 
staatsbos terecht. De betrokken wandelaar had ook nog een foto 
gemaakt. Wij bevonden ons op wegen waar geen auto’s mogen komen en 
volgens de heren staat er ook een bord. De fotonemer had  wel de 12 
auto’s zien staan bij het Meeuwenplasje, maar niet al die kinderen en 
volwassenen waarvoor de ijsvereniging spelletjes en priksleewedstrijden 
had georganiseerd. Omdat het ijs op het Oranjekanaal niet betrouwbaar 
genoeg was. De twee boswachters stapten na de koffie op en zeiden dat 
ze nog nooit zo hartelijk waren ontvangen na een zwaar strafbaar feit. Met 
de opmerking of we tegen het bestuur even wilden zeggen dat ze een 
volgende keer even melding moeten doen bij Staatsbos van zo’n mooie 
activiteit van onze ijsvereniging.  

Henk Nienhuis 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de afgelopen maand hebt u allen getuige kunnen zijn van de door cv 
MIK en stichting verenigingsgebouw georganiseerde talentenavond. Onze 
optredende dorpsgenoten trokken veel bekijks van het publiek en hadden 
vaak de lachers op hun hand. De Moufflons zorgden voor de muzikale 
omlijsting gedurende de hele avond. Ook zij hadden veel succes. Het 
feest duurde tot in de late uurtjes door. Binnenkort evalueren cv MIK en 
stichting verenigingsgebouw het verloop van de feestavond. 
Al geruime tijd verzorgt Arthur Brauckman het periodieke onderhoud van 
het sportveld. Om de werkzaamheden rond het verenigingsgebouw en het 
sportveld meer te bundelen, is Arthur benaderd met de vraag of hij ook het 
maandelijks tuinonderhoud en het ruimen van sneeuw voor zijn rekening 
zou willen nemen. Arthur heeft daar positief op geantwoord. SVO is blij 
met zijn bereidheid hiertoe. 
Op dinsdag 21 maart 2017 vindt de jaarvergadering plaats van stichting 
verenigingsgebouw. De vergadering begint om 20:00 uur. Iedere inwoner 
is welkom om mee te praten over het verenigingsgebouw. In de volgende 
Snikke publiceren wij de agenda voor deze avond. Noteer nu alvast deze 
datum in uw agenda. 

Namens stichting verenigingsgebouw, 
R. Nijboer, secretaris 

 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Op 5 februari trokken wij de volgende 8 BINGO-getallen voor u: 
 

– 29 – 33 – 47 – 36 – 13 – 53 – 4 – 56 – 
 
Heeft u alle getallen van een BINGO-kaart kunnen doorstrepen? Lever 
deze dan duidelijk voorzien van uw naam en adres deze maand in bij de 
familie Nienhuis, Noordzijde 17. 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. 
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