
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   3 februari 2011    
 
Ook in 2011 krijgt u aan het begin van elke maand weer een Snikke in de 
bus om u over het wel en wee van Odoornerveen te informeren. 
Op deze eerste typeavond in het nieuwe jaar is het trio, dat voor het op 
papier zetten van de tekst verantwoordelijk is, tijdelijk gekrompen tot twee 
personen. Gelukkig is de meeste tekst digitaal aangeleverd en kan er thuis 
al het een en ander aan voorwerk worden gedaan. 
 
We hopen dat de artikelen nu in hun geheel achter elkaar kunnen worden 
gelezen. In de Snikke van december hadden sommige stukjes wel een heel 
vreemd eind. Het stond wel allemaal afgedrukt maar het was even zoeken 
naar het juiste vervolg van "Even Voorstellen " en "Het Weekend van …". 
Op wat vuile hoopjes na is de meeste sneeuw nu weg 
gedooid, wat een drassige grond oplevert; het water wil door 
de bevroren ondergrond nog niet goed wegzakken. 
Op de stoep liggen de zanderige resten van wat eens een 
flinke sneeuwpop was. Op oudejaarsavond was zijn hoofd 
er al afgevallen. 
 
Ondanks de lange en koude maand december, kon er niet op het kanaal 
worden geschaatst. De dikke laag sneeuw die er was gevallen voordat het 
ijs dik genoeg was, maakte dat het onbetrouwbaar was. 
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De ijsvereniging heeft nog wel een poging gedaan om een baan te vegen, 
maar gaf dit al snel op. Langs de kant was een grote scheur ontstaan, 
waarbij het ijs over elkaar heen schoof. 
  
Ook de bruine plekken die hier en daar op het kanaal verschenen gaven 
aan dat het niet veilig was om te schaatsen. In de laatste maanden van 
2010 is het productiebos aan de overkant van de Borgerzijtak gekapt. Alles 
leek opeens veel ruimer en lichter. Nu rijdt er al weer een paar weken een 
grote machine die alle bomen met takken en al versnippert. Dit gaat met 

veel lawaai gepaard. Vooral in de heldere vrieslucht, 
wanneer het geluid ver gedragen wordt, lijkt het lawaai 
zo de kamer binnen te springen. 
 
Sinds jaren is het nu weer mogelijk om het vuurwerk 
dat met Oud en Nieuw in Schoonoord wordt 
afgestoken, vanuit onze kamer te zien. Even leek de 
mist, die er de hele dag al had gehangen, nog roet in 
het eten te gooien. Maar gelukkig, om elf uur 's avonds 
was het helder geworden en kon ik een uur later 

genieten van al het kleurige vuurwerk. 

 
 



AGENDA 
 
12 jan – Klaverjassen 
14 jan – Pokeren 
15 jan – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 jan – Plattelandsvrouwen 
20 jan – Theatersportavond 
26 jan – Klaverjassen 
  3 feb – Laatste dag kopij inleveren  
  9 feb – Klaverjassen 
11 feb – Toneelavond 
17 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
19 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
19 feb – Schaatsen in Assen 
19 feb – Jubileumfeest Plattelandsvrouwen 
23 feb –  Klaverjassen 
  9 mrt – Klaverjassen 
15 mrt – Plattelandsvrouwen 

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

 



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



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Op dinsdagavond 21 december 2010 hadden we onze jaarlijkse 
kerstviering met 29 vrouwen. De viering was deze keer door een 
kerstcommissie voorbereid, bestaande uit Gineke, Mieke en Grietje. 
Het begon al op de parkeerplaats: gezellige kerstmuziek, lampjes, glazen 
potten met waxinelichtjes en  een vuurkorf. Dit alles om alvast in de 
kerstsfeer te komen. Bij binnenkomst een kopje koffie met wat lekkers;met 
op de achtergrond kerstliedjes, en na een welkomstwoord van Gineke 
hebben we naar het Kerstevangelie geluisterd. Vervolgens hebben we 
samen een kerstlied gezongen en is er een kerstgedicht voorgelezen. 
Tijdens de pauzes konden we gezellig met elkaar praten en zongen we 
daarna weer een kerstlied. Ook luisterden we naar een kerstverhaal dat 
ging over de kersttradities in andere landen. Na een drankje hebben 
sommige van ons hun herinneringen van vroeger aan kerstmis met ons 
gedeeld ; zo ontstond een eigen  kerstverhaal wat zeer speciaal was. 
Na  met z’n allen Stille Nacht en Ere zij God  te hebben gezongen, sloot 
Gineke de avond af met voor iedereen een mooie kaart met kerstwens. 
 

Mieke Garvelink 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De afgelopen jaren heeft de Ontspanningsvereniging Voor Odoornerveen 
(OVO) moeite gehad om de bestuursfuncties ingevuld te krijgen en te 
houden. Op verschillende manieren is geprobeerd om nieuwe 
bestuursleden te vinden voor OVO, echter helaas zonder succes. 
Tijdens overleg met de Deelnemers Advies Raad in april en september van 
2010 is unaniem het standpunt uitgesproken dat continuïteit van het 
sporten van groot belang is voor Odoornerveen. Verder is tijdens de DAR 
vergaderingen besloten dat Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen de 
meest geschikte partij is om alle taken van OVO over te nemen in het geval 
dat OVO zou besluiten niet zelfstandig verder te gaan. 
Uiteindelijk hebben de leden van OVO afgelopen 14 december 2010 in een 
speciaal daartoe georganiseerde ledenvergadering conform statuten en 
unaniem besloten tot de opheffing van de Ontspanningsvereniging Voor 
Odoornerveen en tot het overhevelen van haar bestuurstaken naar 
Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen (SVO). Dit besluit is van kracht 
per 1 januari 2011. OVO en SVO werken momenteel hard aan de 
afwikkeling van de gevolgen van het besluit, zoals het opzeggen van 
verplichtingen van OVO en het informeren van verschillende officiële 
instanties. 
Wat betekent dit voor het sporten? Gelukkig helemaal niets. SVO zal 
zorgen dat alle sport activiteiten doorgang vinden, zoals die ook doorgang 
zouden hebben gevonden als OVO nog had bestaan. Dit geldt dus voor de 
(twee)wekelijkse sporten en voor de verschillende toernooien (kerst- en 
beachvolleybal, zaalvoetbaltoernooi, etc.). Ook de overige taken van OVO 
zoals het ontwikkelen van nieuwe sporten worden door SVO overgenomen. 
Wat betekent dit voor de financiën en contributie? Ten behoeve van de 
inzichtelijkheid hebben OVO en SVO afgesproken dat de huidige reserve 
van OVO wordt overgeheveld naar SVO en dat SVO de komende 2 jaar 
deze reserve separaat in de boeken opneemt. Verder zal SVO de 
sportgerelateerde kosten en baten separaat van de exploitatie van 
dorpshuis en gymzaal administreren. De hoogte van de contributie zal door 
SVO jaarlijks worden bezien en indien nodig bijgesteld. Voor 2011 ziet SVO 
geen reden om de hoogte van de contributie bij te stellen. Als de hoogte 
van de contributie in de toekomst wordt bijgesteld, zal dit tijdens de 
jaarvergadering van SVO worden aangekondigd. 
 
  



Blijft de naam OVO bestaan? Neen, de naam OVO blijft niet bestaan. Alle 
taken van OVO worden overgeheveld naar SVO en zullen verder gaan 
onder de naam “SVO-Sport”. Voor de contributie zal SVO de naam “SVO-
Sport-bijdrage” hanteren. 
Heeft SVO nu dan ook leden, zoals OVO had? Neen, SVO kan als stichting 
geen leden hebben. De sporters betalen hun “lidmaatschap” in de vorm van 
de genoemde “SVO-Sport-bijdrage”. 
Wie is het aanspreekpunt voor SVO-Sport? Omdat SVO-Sport een 
veelomvattende taak is die serieus genomen moet worden, heeft SVO 
ervoor gekozen om een speciale sportcoördinator te zoeken. SVO is erg blij 
te kunnen melden dat Edwin Broekkamp de taak van SVO-Sport-
coördinator op zich heeft genomen. Hiermee gaat de kennis die Edwin de 
afgelopen jaren als voorzitter van OVO heeft opgebouwd gelukkig niet 
verloren. 
Wij kunnen ons voorstellen dat er over dit bericht nog meer vragen zijn. Als 
je een vraag hebt over dit bericht, stuur dan een e-mail naar 
secretarissvo@gmail.com, dan wordt je vraag beantwoord door het bestuur 
van SVO in samenwerking met Edwin Broekkamp. Als je vragen hebt over 
een sportactiviteit, kun je als vanouds contact opnemen met Edwin 
Broekkamp. SVO wil benadrukken dat het haar uiterste best doet om 
sportend Odoornerveen te ondersteunen en hoopt er samen met de 
enthousiaste hulp van alle vrijwilligers een spetterend sportdecennium van 
te maken! 

Namens OVO en SVO, 
Edwin Broekkamp en Alexander Evenhuis 

 
 



OVO  OVO  OVO 
 
Kerstvolleybal – stratentoernooi 
Maandagavond 27 december werd in goed gevulde sporthal gestreden om 
de hoogste (volleybal-) eer. Met een deelname van 6 teams werd het weer 
een aantrekkelijke competitie.  
In de voorrondes bleef het tot op het laatst spannend. Uiteindelijk werd de 
troostfinale  bereikt door de teams Buitenleden en Noordzijde 2 en werd er 
in de finale gestreden  door de ploegen van Zuidzijde 1 en Noordzijde 1. 
Om de 3e plaats werd tot het laatste punt gevochten, de strijd werd 
uiteindelijk in het voordeel van de Buitenleden beslist.  
Hoewel de finale op een gegeven moment even leek te kantelen wist het 
team van de Zuidzijde 1 de hoofdprijs in de finale tegen de Noordzijde 1 
overtuigend naar zich toe te trekken. Zuidzijde 1 ging er opnieuw  met de 
buit vandoor ! 
Aansluitend aan het toernooi was er de prijsuitreiking en de uitslag van de 
verloting. Het bleef nog even gezellig druk in het dorpshuis en al met al 
kunnen we  terugzien op een geslaagde avond. Natuurlijk willen we 
iedereen die meegeholpen en meegedaan heeft  bedanken en hopen we 
ook in 2011 de bal weer over het net te kunnen slaan ! 
 



SVO-SPORT 
 
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). Opgeven kan bij: 
Edwin Broekkamp 06-13949210 
Martin Eggens 06-25092474 
Rick van der Horst 06-11254399 
 
In verband met de voorbereiding graag zsm opgeven, maar uiterlijk tot 15 
februari. Om niet geheel onvoorbereid aan de start te komen is het 
mogelijk (geheel kostenloos) mee te ‘trainen’ op alle vrijdagavonden 
voorafgaand aan het toernooi. We starten dan om 19.30-19.40 uur! Doe 
mee, geef je op! 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Sinterklaas 
5 december was het weer zover. De verjaardag van Sinterklaas.  En hoe 
druk hij het op die dag ook altijd heeft, ook dit jaar vereerde hij ons dorp 
weer met een bezoekje. Het zag er naar uit, dat hij niet met paard en 
wagen kon komen, maar ’s middags waren de weergoden ons toch gunstig 
gezind en kon het paard alsnog voor de wagen gespannen worden, om 
Sinterklaas met zijn Pieten door Odoornerveen te rijden. 10 adressen had 
de “oude man” te gaan. Overal zaten de kindjes gespannen te wachten. Er 
werd tijdens de bezoekjes gezongen en gedanst en bij het verlaten van de 
woningen werden ze door enthousiaste kindjes samen met hun ouders en 
opa’s en oma’s uitgezwaaid. Kortom, ook dit jaar kunnen we weer spreken 
van een geslaagde Sinterklaasmiddag.  

Bestuur c.v. MIK 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Dinsdag 28 december jongstleden was er de mogelijkheid voor onze leden 
om vrij te schaatsen op ijsbaan de Bonte Wever (voorheen de Smelt) in 
Assen. Om 16.00 uur verzamelden 8 kinderen en 5 volwassenen zich bij 
het dorpshuis en togen we richting Assen. 
Aldaar werd al snel duidelijk dat er op meerdere plaatsen op natuurijs 
geschaatst kon worden in het land, want het was verre van druk. 
Vorig jaar waren er nog zo’n tweeduizend deelnemers nu hield het bij een 
paar honderd wel op. Maar het mocht de ijspret niet drukken, vele kinderen 
deden mee aan de toertocht waarmee een medaille was te verdienen. Ook 
onze jeugd uit Odoornerveen heeft prima meegedaan en hun beste beentje 
voorgezet (geschaatst), zodat iedereen voldaan en met een medaille naar 
huis kon. 

Het bestuur. 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Update ijstoestand Oranjekanaal 
Net als vorig jaar gaat ook deze winter weer gepaard met redelijk wat 
sneeuwval. Op zich is dit voor het winters beeld natuurlijk leuk, maar wij als 
bestuur van de IJsvereniging Odoornerveen zijn er allerminst blij mee. De 
sneeuw betekent namelijk dat de ijsgroei stagneert en dat de kwaliteit van 
het ijs, door een combinatie van dooi en vorst, waardeloos is geworden. 
Bovendien was het ijs over het gehele kanaal ook absoluut niet 
betrouwbaar! 
Kort voor de kerstdagen zijn wij als bestuur (met behulp van enkele 
spontane vrijwilligers) nog actief aan het sneeuw ruimen geweest op een 
stuk ijs voor het dorpshuis waar het wel duidelijk dik genoeg was (zo’n 10 
cm). We hadden er een lange baan door gemaakt zodat we evt nog konden 
priksleeën, schaatsen etc. Maar na de stuifsneeuw die aan de kant van het 
kanaal bleef liggen en door het gewicht van die sneeuw door het ijs zakte, 
was het absoluut niet vertrouwd iets te organiseren. Als bestuur balen we 
hier natuurlijk enorm van, mede omdat alle moeite vergeefs is geweest. 
Maar de winter is eigenlijk nog maar net begonnen en we hebben er als 
bestuur alle vertrouwen in dat er nog een periode vorst gaat komen waarin 
we wel leuke activiteiten kunnen organiseren. 
We willen u nog wel op de gevaren wijzen van het betreden van het ijs op 
het kanaal. Afgelopen periode was het ijs op bepaalde plaatsen wel dik 
genoeg om te schaatsen, maar dat was absoluut niet overal het geval. Dit 
zorgt voor zeer gevaarlijke situaties, je moet er niet aan denken wat er 
gebeurt als je onder het ijs glijdt en het wak niet meer kan vinden. 
Wij, als bestuur, vegen alleen daar waar het ijs dik genoeg en sterk genoeg 
is en het vertrouwd is om te betreden.  
Wij hopen binnenkort weer op een periode vorst waarbij de sneeuw ons 
geen parten zal spelen en hopen u dan te begroeten op een van onze 
activiteiten. 

Het bestuur. 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Hier komt alweer het derde rijtje met BINGOgetallen, twaalf in totaal. 
 

9 – 51 – 45 – 75 – 65 – 25 – 14 – 68 – 21 – 13 – 66  - 74 
 
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 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 
 



 
 

 
TONEELAVOND - 11 FEBRUARI 2011 

 
 
Namens mij en mijn man willen wij allen bedanken die ons een kaart of 
telefoontjes hebben gestuurd bij ons 60-jarig huwelijk. HARTELIJK DANK! 
 
Jo en Henk Nijmeijer 


