
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   N.B.v.P. – Vrouwen van Nu  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   4 februari 2010   
 
Van redaktiezijde wensen we een ieder veel heil en zegen in het nieuwe 
jaar! We raken er al bijna aan gewend, aan de wereld die er nu al 
wekenlang zo wit en schoon uitziet. We raken er ook op ingesteld; trekken 
wat dikkere kleren aan, zetten de verwarming wat hoger en blijven wat 
meer binnen, want wat zul je buiten ook doen behalve een fikse wandeling 
maken. 
Natuurlijk voeren we de vogels die het nu niet gemakkelijk hebben met het 
vinden van wat eetbaars. We hangen vetbollen en pinda's in de boom, 
strooien vogelzaad en broodkruimels. Gelukkig voor het verenvolk hadden 
we nog wat oliebollen die dropen van het vet en kleingesneden eten ze 
die ook graag. 
 
In toenemende mate bereiken ons berichten van allerlei mensen, 
organisaties en instellingen met het verzoek tot plaatsing van 
aangeleverde kopie over te gaan. We moeten daar iedere keer weer een 
schifting in aanbrengen. Doorgaans hanteren we het criterium dat er een 
(duidelijke) link moet zijn met het dorp Odoornerveen of haar inwoners. 
Dat criterium hanteren we in de eerste plaats om inhoudelijke redenen, 
maar ook omdat De Snikke wordt betaald –via de verenigingen- door de 
inwoners van Odoornerveen. Daar waar op enig moment de tekstruimte 
nog niet gevuld is maken we wel eens de keuze om nieuwsberichten van 
elders te plaatsen. Ook dan pogen we rekening te houden met de 
relevantie van het nieuws voor dit dorp of haar inwoners. Het kan 
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voorkomen dat uit aangeleverde tekst niet direct de relevantie blijkt voor 
de plaatselijke lezer; we willen de aanleveraars van dergelijke kopie 
adviseren vooraf contact op te nemen met de redactie, teneinde de 
mogelijkheden van gegarandeerde plaatsing van te voren door te spreken.   
 
Hadden we in december nog hoop op een mooi laagje ijs in het kanaal om 
op te kunnen schaatsen, daar zal, zoals het nu lijkt, niet veel van komen. 
Ingewijden zeggen dat het eerst wel warm water mag regenen zodat de 
sneeuw en het "fondantijs" wat daaronder ligt zal smelten. Als het dan nog 
weer flink zou vriezen is er nog kans op een mooie ijsvloer. 
 
Misschien moeten we deze winter maar genoegen nemen met de sneeuw. 
We zouden onze aandacht kunnen richten op de lange latten en het 
langlaufen gaan oefenen. Dat zou je meteen in de stemming brengen voor 
de "Après-ski" feestavond op 29 januari. 
Veel plezier en ook sterkte met de sneeuw! 
 



AGENDA 
 
10 jan – Nieuwjaarsreceptie dorpshuis “De Miet” 
12 jan – Plattelandsvrouwen 
16 jan – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
16 jan – Hemmeltied 
20 jan – Klaverjassen 
27 jan – Klaverjassen 
29 jan – Feestavond Après-ski 
03 feb – Klaverjassen 
  4 feb – Laatste dag copy De Snikke inleveren 
  9 feb – Plattelandsvrouwen 
12 feb – Minizaalvoetbaltoernooi 
17 feb – Klaverjassen 
20 feb – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
20 feb – Vrij schaatsen ijsbaan De Smelt 
 

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



OVO  OVO  OVO 
 
Kerstvolleybal – stratentoernooi 
Maandagavond 28 december werd in goed 
gevulde sporthal gestreden om de hoogste 
(volleybal-) eer. Dit jaar was er een team 
minder dan vorig jaar. Vanwege het oneven 
aantal was besloten het gebruikelijke 
poulesysteem lost te laten en alle teams 4 
willekeurige wedstrijden te laten spelen, met 
aansluitend een finale en een troostfinale. 
 
Omdat de teams redelijk aan elkaar gewaagd waren was het lang niet 
altijd duidelijk wie de wedstrijd zou gaan winnen en waren er veel 
spannende rally’s. 
Uiteindelijk wist alleen het team van de Zuidzijde 1 alle wedstrijden in de 
voorronde te winnen en moest op doelsaldo worden bepaald welke teams 
nog meer in de finale en troostfinale mochten spelen. 
De strijd om de derde en vierde plaats werd gespeeld tussen de 
Noordzijde 1 en het Jeugdteam (dat vorig jaar de 3e plaats behaalde). 
Noordzijde 1 wist de wedstrijd in haar voordeel te beslechten en werd dus 
3e. De finale ging dit jaar tussen het sterke team van Zuidzijde 1 en het 
team van de Buitenleden van OVO. Pikant gegeven was dat er bij de 
Zuidzijde 1 een gastspeler van de Buitenleden was ingedeeld om het 
team te completeren. Na een spannende strijd over 25 punten werd de 
wedstrijd gewonnen door het team van Zuidzijde 1. Goed gedaan en van 
harte gefeliciteerd! 
Aansluitend aan het toernooi was er (natuurlijk) de prijsuitreiking en de 
uitslag van de verloting. Het bleef nog even gezellig druk in het dorpshuis 
en al met al kunnen we dus terugzien op een geslaagde avond. 
 
12 februari - Mini zaalvoetbaltoernooi 
Omdat het goed bevallen is wil OVO net als vorig jaar in februari weer een 
zaalvoetbaltoernooitje organiseren. 
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 
is mogelijk vanaf ongeveer 16 jaar. 
 



Datum is vrijdag 12 februari. Starttijd is een beetje afhankelijk van het 
aantal deelnemers, maar ongeveer om 19.00 uur. 
 
Opgeven kan bij; 
Edwin Broekkamp 06-13949210 
Martin Eggens 06-25092474 
Rick van der Horst 06-11254399 
 
In verband met de voorbereiding graag z.s.m. opgeven, maar uiterlijk tot 7 
februari. 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! 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op verzoek wordt ook de nieuwjaarsreceptie op de zondagmiddag weer 
georganiseerd. Kom daarom allemaal naar dorpshuis “De Miet” om de 
nieuwjaarsgroet uit te brengen!!! 
 

Nieuwjaarsreceptie 10 januari van 15:00 tot 17:00 uur. 
 
Het bestuur van SVO wenst u een gelukkig en gezellig 2010! 
 
Nieuw telefoonnummer 
Zoals jullie in de vorige Snikke hebben kunnen lezen, heeft Stichting 
Verenigingsgebouw Odoornerveen ervoor gekozen om de vaste 
telefoonlijn van het dorpshuis op te zeggen. Dit heeft SVO gedaan vanuit 
kostenoverweging. De jaarlijkse kosten zijn door deze opzegging met 
EUR 250,- naar beneden gebracht. Om als dorpshuis toch bereikbaar te 
zijn en om te zorgen dat bij een eventuele calamiteit de nooddiensten 
gebeld kunnen worden, is in het dorpshuis en in de gymzaal een mobiele 
telefoon geplaatst. Deze pre-paid mobiele telefoons inclusief een bel-
tegoed zijn aan het dorpshuis aangeboden door de Rabobank. SVO dankt 
de Rabobank hartelijk voor haar sponsoring!! 
 
Vanaf heden is het dorpshuis dus op een nieuw telefoonnummer 
bereikbaar, namelijk 06-57251445 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
 
 
 
 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
IJs op kanaal nog niet dik genoeg 
Na de jaarvergadering op 8 december jl. is het al weer flink winter 
geweest. Echter één ding gooit ons als ijsvereniging steeds roet in het 
eten en dat is SNEEUW. Op zich is sneeuw natuurlijk hartstikke leuk, 
maar als je wilt schaatsen of andere dingen doen op het ijs is het wel 
noodzakelijk dat er eerst fatsoenlijk vorst komt en daarna pas sneeuw. 
Tot op heden gebeurde dit steeds in de verkeerde volgorde, eerst een dik 
pak sneeuw en vervolgens soms flinke vorst. Dit heeft tot gevolg dat het 
ijs eronder totaal niet groeit. Dit is ook nu weer het geval! 
We willen u dan ook waarschuwen dat het ijs op het kanaal absoluut 
onbetrouwbaar is! Er zijn uiteraard wel plekjes waar je op kan staan (daar 
waar geen sneeuw lag), maar er zijn ook plekken waar nog geen 2 cm ijs 
in zit. Dit is dus zeer gevaarlijk om te betreden. We kunnen als 
ijsvereniging dan nu ook nog niet zoveel doen, maar we bekijken constant 
de mogelijkheden waar en hoe we iets zouden kunnen organiseren. 
 
Schaatsen in de Smelt 
Op 28 december jl was er weer de mogelijkheid voor onze leden om vrij te 
schaatsen in de Smelt. Elk jaar is dit een succes, maar dit jaar was de 
opkomst buitengewoon in Assen. Met 14 mensen uit Odoornerveen sloten 
we ons aan bij de lange wachtrij in de Smelt. Hier had zich een 
recordaantal deelnemers van maar liefst 2000 mensen verzameld. Ruim 
de helft was hiervan basisschool-jeugd dat meedeed aan de toertocht en 
na afloop trots een medaille in ontvangst nam. 
Na deze zeer succesvol verlopen schaatstocht 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 
Anne Kruizinga 20  Marinde van Dis 10 
Thijs Zuidland  20  Jeffrey Eggens 10 
Milan Evenhuis 20  Sanne Boels  10 
Tristan Boegheim 10  Ruben Oosting 10 
Lars Eggens  10  Sarah Oosting  10 
Esmee Evenhuis 10 
 



MODELLEN GEZOCHT 
Gratis mooie gelnagels? Dat kan! In januari begin ik met de cursus voor 
nagelstyliste. Daarom zoek ik modellen (vanaf 16 jaar) op wie ik kan 
oefenen. Heb je altijd al mooie nagels willen hebben, lang of juist met een  
mooi wit randje (french manicure), of gewoon versteviging van je eigen 
nagels, dan is dit je kans. Alles is mogelijk. En vanwege het feit dat dit 
voor mij nog een oefenperiode is, doe ik dit geheel kosteloos en gewoon 
bij mij thuis. 
Dus lijkt het je wat, neem dan telefonisch kontakt met mij op voor een 
afspraak, dan zorg ik ervoor dat je met mooie nagels de deur weer uitgaat. 
 
Anita Begeman Noordzijde 28 
06-46241339  Odoornerveen 
 



OVO  OVO  OVO 
 
Sporten in Odoornerveen 
Goede voornemens? Uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid 
verbeteren? Lekker en gezellig sporten op muziek? Avondje voor jezelf? 
Kom dan op de woensdagavonden van 20.00 tot 21.00 uur naar de 
gymzaal in Odoornerveen! 
De basis is Tae-bo. Daarnaast komen er allerlei sportvormen langs, 
bijvoorbeeld aerobics, bootcamp, zumba, combat, attack (veel conditie), 
circuit met conditie en kracht, bodyvorm, enz. Misschien zou Total Body 
Conditioning een betere naam zijn. 
Je mag altijd 3 keer gratis meedoen of kijken. Enthousiast geworden 
hierna? Dan geef je je op bij de voorzitter van OVO (Edwin Broekkamp). 
Opgaveformulieren liggen in de gymzaal en anders even vragen. Dus trek 
je stoute gymschoenen aan en kom lekker meedoen. 
 
Lekker, Goed, Leuk, Gezond, Gezellig !!! 
Tot dan, groetjes, 
Harma (info: 0591-514073) 
 
Overige OVO-sporten 
De volgende sporten worden ook in uw plaatselijke gymzaal gegeven: 
Pilates   iedere maandag  20.00 – 21.00 uur 
Bewegen Ouderen oneven weken woensdag 14.00 – 16.00 uur 
Volleybal  iedere donderdag  19.30 – 21.00 uur 
Zaalvoetbal  iedere vrijdag   19.30 – 20.30 uur 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Tijdens de vorige trekking van de BINGO getallen is er een foutje 
ingeslopen, want het is gebleken dat nummer 51 ook in de daaraan 
voorafgaande maand was getrokken. Via de mail werden we hier terecht 
op gewezen. Na onderzoek is gebleken dat tijdens de laatste trekking het 
getal 57 is verward voor nummer 51. Deze maand trekken we het 
standaard aantal getallen van de reeks. Tevens kunt u getal 57 
wegstrepen. Onze excuses voor de verwarring. 
 
41 – 22 – 69 – 34 – 43 – 10 – 13 – 66 – 57 (extra getal) 

 
Heeft u BINGO zet dan uw naam achter op de kaart en lever hem in bij 
Henk Nienhuis, Noordzijde 17. 



N.B.v.P. – Vrouwen van Nu 
 
Kerstavond 15 december 
Maandagmorgen 14 december, 10 uur in dorpshuis “De Miet” de 
kerstboom opzetten. Dinsdagmiddag 13.30 uur in “De Miet” de 
voorbereiding van de kerstavond. Tafels dekken, maaltijd voorbereiden en 
alles gezellig maken voor onze gasten van vanavond. Glaasjes met mooi 
suikerrandje maken. 
Kerstavond. Om 19 uur onze dames, wel 30 in getal, bijna de hele 
afdeling, is aanwezig. Vijf tafels voor 6 personen staan klaar. Bij 
binnenkomst krijgt iedereen een glaasje champagne (appelsap met 
bubbeltjes) en gaat een plaatsje zoeken. Een paar dames hebben 
aangegeven niet tegen kaarsen te kunnen. Dus geen kaarsen, maar 
hebben we waxine lichtjes op batterijen op tafel gezet. 
Na de opening met een gedicht van Toon Hermans vrij vertaald door Anje 
naar onze kerstavond. Alle gourmetstellen worden aangezet, het eten kan 
beginnen. Gelukkig blijft er weinig over. Het was ook zo lekker en gezellig. 
Eén tafel hikt nu nog na van het lachen, denk ik. Tussendoor lezen Gineke 
Loman (een Zweeds) en Henny Dommisse een kerstverhaal met een 
moraal. Ook zingen we kerstliedjes. 
Deze geslaagde avond werd afgesloten met het “Ere zei God”. Met een 
klein kerstboompje ging ieder weer naar huis. 

Hennie de Jong 
 


