
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   2 februari 2012    
 
Sinterklaas en de Kerstman hebben hun biezen weer gepakt en zijn naar 
hun eigen warme en koude land vertrokken. De kerstbomen zijn weer 
opgeborgen – voor wie tenminste een kunstboom had. Na een aantal 
weken vol versieringen zijn de echte natuurlijke bomen meest bij het afval 
beland en daarmee aan het eind van hun leven gekomen. 
Het gewone leven is weer begonnen. 
Hoewel, zo gewoon was het ook weer niet. Met al die regen en harde 
wind, soms bijna storm, was het een heftig begin van 2012. Voorlopig zijn 
we ook nog niet van de nattigheid af. 
De beelden van een wel heel nat Groningen, waar met zakken zand wordt 
geprobeerd om het water tegen te houden, zijn indrukwekkend om te zien. 
Grote stukken land staan blank en je kunt je voorstellen dat het vooral 
voor veeboeren een moeilijke beslissing is of wordt om al het vee te 
verhuizen als ook de boerderij onder water komt te staan. 
In Odoornerveen staat het water in sloten en kanalen wel hoog, maar echt 
overstromingen hebben we gelukkig niet.  
Zelfs onze kelder waar in eerdere natte jaren het bruine veenwater soms 
door de minuscule scheurtjes omhoog kwam, is nog steeds droog. Elke 
morgen kijk ik met argusogen of dat nog steeds het geval is. 
Wat er ook gebeurt, ik hoop dat we in dit nieuwe jaar met onze Snikke 
weer mogen bijdragen aan het goede leven in Odoornerveen. 
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AGENDA 
 
10 jan – Plattelandsvrouwen 
11 jan – Klaverjassen 
20 jan – Pokeren  
21 jan – Oud Papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
25 jan – Klaverjassen 
27 jan – Toneelavond c.v. MIK 
  2 feb – Laatste dag copy De Snikke inleveren 
  3 feb – Pokeren  
  8 feb – Klaverjassen 
18 feb – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
18 feb – Schaatsen Assen 
22 feb – Klaverjassen 

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

 



N.B.v.P.- VROUWEN VAN NU 
 
Verslag Afdelingsavond van 20 december 2011. 
De jaarlijkse kerstviering was op deze avond. Buiten stonden gezellige 
lichtjes en was er kerstmuziek bij binnenkomst. We werden welkom 
geheten door de vice -voorzitter en er waren 7 dames uitgenodigd die de 
groep 3D vormden en voor ons kerstliederen zouden zingen. We 
begonnen met "Komt allen tezamen". Er werden gedichten en een 
kerstverhaal voorgelezen en tussendoor konden we luisteren naar mooie 
liederen. 
De avond werd afgesloten met gezamenlijk "Ere zij God" te zingen en 
iedereen werd door de vice -voorzitter wel thuis gewenst en gezond weer 
op. 
Bij de uitgang kreeg iedereen een versierde dennenappel, dit was een 
idee van onze overleden voorzitter Hennie de Jong geweest en het 
bestuur heeft besloten dat we dit zouden uitvoeren ter nagedachtenis aan 
Hennie. Volgende bijeenkomst is op 10 januari 2012. 

Mieke Garvelink, notulist. 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
SCHAATSEN IN ASSEN 
Op zaterdag 18 februari kan een ieder op eigen gelegenheid schaatsen op 
de ijsbaan “De Bonte Wever” in Assen van 17.00 t/m 19.00 uur. 
 
 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Anne Ruiter  30 pnt  Shirley Boegheim 30 pnt 
Anna Kroezinga 20  Tristan Boegheim 30 
Milan Evenhuis 20  Sanne Boels  20 
Sterre Radema 10  Lars Eggens  10 
Noor Radema  10  Jeffrey Eggens 10 
Marlijn Eggens 10 
Marloes Boels  10 
 
 



SVO-SPORT 
 
KERSTVOLLEYBAL-STRATENTOERNOOI 
Woensdagavond 28 december werd in de gymzaal gestreden om de 
hoogste (volleybal-) eer. Er deden dit jaar zes teams mee.  
In de voorrondes bleef het tot op het laatst spannend. Sneu was het feit 
dat het team van Noordzijde 1 tot tweemaal toe in de laatste seconde van 
een wedstrijd met één enkel punt de match verloor. Uiteindelijk werd de 
troostfinale gespeeld tussen de teams Buitenleden 1 en Noordzijde 1. 
Buitenleden 1 waren dit keer te sterk en wonnen overtuigend. 
In een spannende finale tegen de Buitenleden 2, wist Zuidzijde 1 de 
hoofdprijs naar zich toe te trekken. Hoewel de wedstrijd even leek te 
kantelen en het team van de Buitenleden 2 goed terug kwam, ging de 
Zuidzijde 1 er voor de 3e keer op rij met de buit vandoor! 
Het bleef nog even gezellig druk in het dorpshuis en al met al kunnen we 
terugzien op een geslaagde avond.  
 
MINI-ZAALVOETBALTOERNOOI!  
Zoals al een paar jaar gebruikelijk is, willen we op een 
vrijdagavond in februari (17e óf 24e ) weer een mini- 
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. Meer informatie/definitieve datum volgt in de 
Snikke van 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. 
 



GELUKKIG NIEUWJAAR 
 
Elk jaar weer leuk om kaartjes te krijgen. Altijd krijg je ook wel een kaart 
die voor de buren bestemd is. Bij ons is favoriet post voor Herman 
Nijenhuis. Dit jaar speelden we weer voor postbode met een kaart van 
Frans, Els & Anouk, afgestempeld in Amsterdam. Naam op envelop H. 
Nijhuis met ons volledige adres erop. Dat moet dus voor Herman en Ina  
zijn dachten we, niet alleen omdat we Nienhuis heten, maar vooral omdat 
we geen Frans, Els en Anouk kennen. Op de envelop schreef ik: Is niet 
van ons; adreswijziging? De kaart kwam terug in de bus en wat bleek: 
Ook Herman en Ina kennen geen Frans, Els & Anouk die hen het beste 
willen wensen en vorig jaar was al hetzelfde gebeurd (waren wij vergeten). 
Nu zijn wij natuurlijk bloednieuwsgierig voor wie in Odoornerveen dat 
mooie kaartje bestemd is. Wij bewaren het nog even. 

Met de beste wensen, 
Albertje Nienhuis-Naber, Noordzijde 17 

 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Hier komt alweer het tweede rijtje met BINGOgetallen, vijftien in totaal. 
 

– 64 – 57 – 28 – 26 – 4 – 62 – 35 –  
– 66 – 68 – 2 – 39 – 24 – 30 – 51 – 13 – 

 
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 
 
c.v. MIK  SINTERKLAAS 
5 december was het weer de grote dag in Odoornerveen. Sinterklaas trok 
met zijn Pieten door Odoornerveen. Dit jaar ging de tocht per vrachtauto 
door het dorp. Vanwege het slechte weer was paard en wagen geen optie. 
Gelukkig was Johan Oosting bereid om zijn vrachtwagen ter beschikking 
te stellen. Zie www.oostinggrondverzet.nl. Sinterklaas en zijn Pieten 
hebben heel erg genoten van de reacties van de kinderen. Tot volgend 
jaar! 

Bestuur c.v. MIK  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
TONEEL c.v. MIK 
Vrijdag 27 januari is het weer zover, het jaarlijkse toneel van c.v. MIK. Ook 
dit jaar staat ons weer een hilarisch stuk te wachten waarbij de 
lachspieren het druk krijgen. Het stuk heeft als titel: 
 

Huwelijk met Hindernissen 
 
De zaal gaat open om 19.15 uur en het toneel zal beginnen om 20.00 uur. 
De muzikale noot zal verzorgd worden door:  
 

Jan Warringa 
(bekend van het feest “Kleintje Piraat”) 

 
  
In week 2 en 3 komt c.v. MIK langs de deuren met de verkoop van de 
kaarten. Tevens komen we dan langs voor de contributie.  

Bestuur c.v. MIK 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Vanaf deze plaats wensen we alle inwoners van Odoornerveen een heel 
voorspoedig 2012! 
Na overleg met de sportleiding hebben we besloten tot het organiseren 
van een zogenaamde “Open sportweek”. We hopen op die manier meer 
mensen bekend te maken met het aanbod van de diverse sporten in de 
gymzaal. De bekendmaking vindt ook plaats via enkel plaatselijke 
weekbladen. 
 
De open sportweek vindt plaats in week 3, van 16 tot en met 20 januari 
2012. Indien u voor één van de volgende sporten belangstellend bent, 
kunt u een kijkje komen nemen in de gymzaal: Zuidzijde 16c, 
Odoornerveen. Daadwerkelijk meedoen behoort uiteraard ook tot de 
mogelijkheden! 
 
Maandag 16 januari 2012 / PILATES / 20.00 – 21.00 uur 
Perfect Pilates is dé sport om de houding te verbeteren, buikspieren te 
trainen en rugspieren sterker te maken. Perfect Pilates gebeurt in eigen 
tempo en op eigen niveau. Het is geschikt voor jong en oud, voor iedereen 
die op verantwoorde wijze wil werken aan een sterkere rug, plattere buik 
en strakke benen en billen. Pilates bestaat voornamelijk uit 
grondoefeningen en is daardoor bij uitstek geschikt voor mensen met 
gewrichtsklachten. Pilates vindt onder deskundige leiding plaats. 
 
Woensdag 18 januari 2012 / TOTAL BODY 20.00 – 21.00 uur 
Voor iedereen die wil werken aan uithoudingsvermogen, conditie, 
coördinatie, evenwicht, sterkere spieren en grotere longinhoud is Total 
Body de sport. Total Body is geschikt voor jong en oud en wordt gegeven 
op muziek. Conditietraining wordt gevolgd door staande of liggende 
spierversterkende oefeningen waarbij gewerkt wordt aan een goede 
lichaamshouding en figuurverbetering. TotalBody vindt onder deskundige 
leiding plaats. 
 
Donderdag 19 januari 2012/ VOLLEYBAL 19.30 – 21.00 uur 
De bekende volleybalsport wordt uitgeoefend onder deskundige leiding. 
Naast conditietraining wordt in recreatief verband volleybal gespeeld. 
 
Vrijdag 20 januari 2012 / ZAALVOETBAL 19.30 – 21.00 uur 
Wekelijks wordt in recreatief verband zaalvoetbal gespeeld. In kleine 
teams van drie tegen drie wordt met kleine doeltjes aan conditie en 



behendigheid gewerkt. In februari wordt jaarlijks een klein toernooitje 
gespeeld. 
 
ZEER LAGE KOSTEN 
Doordat SVO-sport de gymzaal geheel in eigen beheer heeft, kunnen de 
deelnamekosten uiterst laag worden gehouden. Voor iedere sport geldt 
daarnaast de mogelijkheid drie keer te komen kijken/meedraaien, alvorens 
u besluit definitief lid te worden. De kosten voor de verschillende 
sportonderdelen zijn: 
Pilates   - € 100,-- per jaar 
Total Body  - € 100,-- per jaar 
Volleybal  - €  54,-- per jaar 
Zaalvoetbal  - €  54,-- per jaar 
 
INLICHTINGEN 
Neem voor vragen telefonisch contact op met Edwin Broekkamp van 
SVO-sport (tel. 06 13949210). 
 
 
In verband met de toneelavond van cv MIK is er in de week van 23 tot en 
met 27 januari GEEN SPORT! 
 
 



 
 

Er is gevonden aan de Noordzijde een witte kentekenplaat met kenteken 
61-VD-XN. De eigenaar kan hem komen ophalen bij: Fam. van Heijningen 
Noordzijde 7-J, 0591-580244 
 

 
 
 
 

Herinnering voor de gasten van de Zonnebloem. 
27 januari gezellige middag in Valthe. € 7,50 p.p. 
Opgeven voor 16 januari bij Mieke Garvelink, tel. 387307. 
 

 


