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KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od’veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  30 januari 2013    
 
Jammer, vooral voor die mensen die hun vuurwerk af wilden steken, dat 
het zo'n natte oudejaarsavond was. Toch is er nog heel wat de lucht in 
gegaan en konden we ook in de dagen erna nog regelmatig knal- en 
schietwerk horen en zien.  
Het nieuwe jaar 2013 is verder rustig begonnen. Er wordt blijkbaar niet 
meer "gesleept" zoals in voorbije jaren de gewoonte was. Veel jongeren 
van vroeger zullen daar zeker met plezier aan terug denken. 
Om het zekere voor het onzekere te nemen had een van de kinderen, 
zonder dat ik het had gemerkt, toch maar even de brievenbus 
losgeschroefd en in veiligheid gebracht want: 'je kunt nooit weten wat er 
mee gebeurt'. Ik was woensdagmorgen dan ook verbaasd om de krant op 
de stoep achter de bloembakken te vinden en een paal waar geen 
brievenbus op zat. Toch attent van die krantenbezorger om het nieuws zo 
dicht bij huis te brengen. 
Wat ook bijna niet meer gebeurt is het "nijjaorwinnen" al worden op 
nieuwjaarsdag nog wel wat bezoekjes afgelegd bij ouders en een paar 
buren of vrienden. Het is niet meer zo dat jongelui en ook wel ouderen 
huis aan huis langs gingen om een "Gelukkig Nieuwjaar" te wensen, in de 
hoop iets voor die goeie wens te ontvangen, liefst in de vorm van een 
borrel en als het kon ook nog een paar centen. 
Verderop in deze Snikke kunt u een stukje uit een krant van  1912 lezen 
dat op deze gewoonte betrekking had.  
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Op Nieuwjaarsdag spotte ik een witte reiger die zich, te midden van een 
grote koppel schreeuwende en heen en weer vliegende kraaien, aan de 
overkant van het kanaal bewoog. Waren zij net zo verbaasd als ik? 
Later op de dag vertelde een van de twee "neijaorwinners" (die toch ieder 
jaar nog wel komen) dat een witte reiger in Odoornerveen wel vaker wordt 
gezien. Persoonlijk vond ik het een mooi en bijzonder begin van het 
nieuwe jaar.  
Net als alle vorige maanden zit de typeredactie weer in het keukentje van 
de gymzaal om alle aangeleverde kopij te verwerken tot een nieuwe 
Snikke. Onze oproep is: "Blijf kopij aanleveren, dan maken wij "de 
Snikke"! 
 



AGENDA 
 
  9 jan – Klaverjassen 
14 jan – Biljarten 
15 jan – Vrouwen van Nu 
19 jan – Oud papier (IJsvereniging) 
23 jan – Klaverjassen 
25 jan – Toneelavond (c.v. MIK) 
28 jan – Biljarten 
30 jan – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  6 feb – Klaverjassen 
11 feb – Biljarten 
12 feb – Vrouwen van Nu 
14 feb – Jaarvergadering c.v. MIK 
16 feb – Oud papier (IJsvereniging) 
16 feb – Schaatsen “De Smelt” in Assen 
20 feb – Klaverjassen 
25 feb – Biljarten 

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

 



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

TONEEL TONEEL TONEEL TONEEL TONEEL 
 
Nog een paar weken en dan zal onze jaarlijkse toneelavond weer plaats 
vinden op vrijdag 25 januari in de gymzaal van dorpshuis “De Miet”. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.15 uur. Vanaf oktober zijn de 
spelers al aan het repeteren en het belooft wederom een mooi toneelstuk 
te worden. Het stuk dat zij voor u gaan spelen heet: 
 

  PARELS VAN FATSOEN 
 
Vanaf volgende week zullen de bestuursleden bij u aan 
de deur komen met de toneelkaarten.  Aansluitend aan de 
toneelvoorstelling zal de verloting plaatsvinden. 
 
Na afloop kunt u nog even de voetjes van de vloer halen op de muziek 
van de eenmansformatie: 

 
CHRIS HOF  

(uit Nieuw-Amsterdam) 
 
 
Wij als bestuur en natuurlijk de toneelspelers zelf, hopen u te mogen 
begroeten op deze gezellige avond!  

Bestuur c.v. MIK 
 



SVO-SPORT 
 
KERSTVOLLEYBAL - STRATENTOERNOOI 
 
Donderdagavond 27 december werd in de gymzaal gestreden om de 
hoogste (volleybal-) eer. Er deden dit jaar zes teams mee waardoor elk 
team vijf wedstrijden had te spelen. 
 
In de voorrondes bleef het lang spannend; op doelsaldo moest worden 
bepaald wie in de troostfinale de tegenstander van Noordzijde 1 zou 
worden. Uiteindelijk werden de troostfinale  gespeeld tussen de teams 
Noordzijde 2 en Noordzijde 1.  Noordzijde 2 kwam verrassend op 
voorsprong maar wist deze niet te handhaven en werd dus uiteindelijk 4e. 
 
In een spannende finale tegen de Buitenleden, wist Zuidzijde 1 ondanks 
een blessure van Hans Boels de hoofdprijs naar zich toe te trekken.  
Hoewel de wedstrijd even leek te kantelen in het voordeel van het team 
van de Buitenleden, ging de Zuidzijde 1 er dus toch weer met de buit 
vandoor ! Heel knap gedaan. 
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 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. 
 
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. 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Kerstavond bij de Vrouwen van Nu 
Op 15 december hebben we een gezellige kerstavond gevierd. Iedereen 
werd om 6 uur verwacht want er stond een broodmaaltijd op het 
programma. Door Alexander en de vrijwilligers, Geert, Hans en Tineke 
werden de tafels gezellig gedekt. De kerstboom stond te schitteren in de 
hoek en door het bestuur van de Vrouwen van Nu werd de zaal verder 
versierd.  
Bij binnenkomst kregen de dames een glas warme glűhwein of een glas 
jus d ‘orange. Een aantal dames had een kerststuk gemaakt die nog een 
plekje kregen op de gedekte tafels.  Nadat iedereen een plaatsje had 
gevonden opende Marthy de avond met een welkomstwoord en een mooi 
gedicht. Daarna werd de eigengemaakte groentesoep geserveerd.  Na de 
soep was er een optreden van Lientje, die op haar gitaar enkele 
kerstliedjes ten gehore bracht die wij uit volle borst meezongen. Zij had 
gelukkig de teksten op de tafels gelegd, want je kent meestal wel het 
eerste couplet, maar daarna wordt het moeilijker. Na dit optreden werd de 
maaltijd voortgezet. Er werden kroketten rondgedeeld en op de tafels 
stonden salade’s, ham, kaas en diverse soorten brood. Er werd 
ondertussen gezellig gekletst en de maaltijd liep ten einde. Door Hennie 
werd een mooi kerstverhaal verteld. Zij had daarna voor iedereen een 
mooi gedicht van Toon Hermans laten drukken en lamineren. Een heel 
aardige geste van haar. Lientje speelde nog wat mooie kerstliedjes en 
zong zelf Mary’s boys child op een ontroerende manier.  We konden 
daarna nog een drankje bestellen en wat nakletsen.  Marthy eindigde de 
avond met nogmaals een mooi toepasselijk gedicht en de woorden 
“morgen weer gezond op”.  Na afloop was er voor iedere dame een mooie 
geurkaars en een kransje aan een lint. De vrijwilligers werden nogmaals 
bedankt voor hun medewerking en kregen natuurlijk ook een kaars mee. 
Al met al een hele gezellige kerstavond. 

Marijke Uitbeijerse 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Na enige voorbereiding op de donderdag voorafgaand aan de dag van de 
officiële overdracht van de gymzaal van gemeente naar SVO vond op 
vrijdag 14 december die officiële overdracht plaats. 
Zo’n 50 mensen gaven acte de presence, waaronder vertegenwoordigers 
van de plaatselijke verenigingen, de gemeente Borger-Odoorn en vele 
vrijwilligers.  
De officiële overdracht werd verricht door overhandiging van één euro 
door SVO aan de vertegenwoordiger van de gemeente, zijnde de 
symbolische kostprijs van de gymzaal. Wederzijds werd de goede 
samenwerking aangehaald waarin het besluitvormingsproces zich heeft 
voltrokken.  
Door een aantal plaatselijke verenigingen werd een beamer aangeboden 
aan SVO. Daarvoor onze hartelijke dank: We hopen dat we er allen (veel) 
van kunnen genieten!  Na de champagnetoast bleef het met muziek nog 
lang gezellig in het dorpshuis! Door het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe 
werden we schriftelijk gefeliciteerd en voorzien van een kleine attentie. 
Week In Weet Uit bracht een kort berichtje uit over de overdracht.  
Ten aanzien van onze inrichtingsplannen kunnen we melden dat we erin 
geslaagd zijn contact te leggen met een opleidingsinstituut dat mogelijk 
brood ziet in het behulpzaam zijn bij het tot stand brengen van een nieuwe 
inrichting. Het ligt in de bedoeling in februari  verder te praten hierover met 
mensen van deze opleiding.  
Met betrekking tot de vervanging van het biljart valt op te merken dat we 
een aanvraag hebben ingediend bij het Rabobank projectenfonds om 
zodoende de aanschaf mede te financieren.  Onlangs kregen we de 
verheugende mededeling dat de aanvraag is gehonoreerd tot een hoogte 
van € 1200,-. We zijn het projectenfonds daarvoor zeer erkentelijk! 
Denkt iedereen eraan dat er in de week van 21 tot en met 26 januari geen 
sporten plaatsvinden in de gymzaal? In die week vindt namelijk de 
voorbereiding voor het toneel van cv MIK plaats! Vanaf 28 januari worden 
de sporten weer regulier hervat.  

Namens SVO, 
Robert Nijboer 

 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Dit is al weer de derde trekking van de BINGO-getallen. Deze keer zijn het 
er twaalf stuks. De onderstaande getallen kunnen worden weggestreept. 
Volle BINGO-kaarten kunnen aan de achterkant voorzien van naam en 
adres worden ingeleverd bij fam. Nienhuis, Noordzijde 17. 
 

– 40 – 61 – 58 – 64 – 45 – 10 – 30 – 
– 35 – 52 – 15 – 75 – 74 – 

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 30 pnt  Marloes Boels   40 pnt 
Milan Evenhuis 10  Anne Ruiter   20 
Norah Evenhuis 10  Anouk Boels   10 
Maya de Waard 10  Sanne Boels   10 
 



 
Elfstedentocht 
 
Hij komt, of niet, of wel, of…. enzovoorts 
maar Friesland wrijft zich nu al in de handen, 
van Snits tot Ljouwert hoor je klappertanden 
van barre kou en van elfstedenkoorts. 
 
Us heitelân is weer eens in de ban 
van bloed en zweet en dichtgevroren ogen, 
de supertest van menselijk vermogen 
en wordt daar reuze zenuwachtig van. 
 
Enfin, ze doen maar…. Ik blijf lekker thuis, 
ik bibber bijgeval wel voor de buis. 
     

Jan Roerstoel 
  
 



 
 

 
OPBRENGST COLLECTE NSGK 

 
In Odoornerveen is door 5 personen gecollecteerd voor NSGK. Dit jaar is 
er een bedrag opgehaald van 115,89 euro. Alle gevers worden bedankt 
voor de bijdrage en uiteraard de collectanten ook bedankt voor het 
collecteren.  
 
Met vriendelijke groet, Wendy Cremers 
 

 
 
 
 

 
Opbrengst collecte Multiple Sclerose 

 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag 
van € 540 in de gemeente Borger-Odoorn opgehaald. 
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS 
Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, 
onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.  
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer 
en wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw 
bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! 
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel.010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl 
 

 



100 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant  
Schoonoord – 12 december 1912 
Gisteravond vergaderden ruim honderd inwoners dezer plaats in 't café 
"De Hoek" om het nieuwjaarswenschen te doen ophouden. Tot een 
afschaffing is het echter niet gekomen, daar een gedeelte der vergadering 
niet het lopen der kinderen wilde afschaffen, doch wel voor grooteren. Een 
ander deel was voor geheele afschaffing, terwijl ook eenigen voor behoud 
waren. Nu deze pogingen als mislukt worden beschouwd, worden te De 
Kiel opnieuw pogingen aangewend om tot afschaffing te geraken. 
 
 
 
 
 

"Gelukkig Neijaor! 
He'j de joskoeken klaor! 

Een zeupie der bij 
Da's goed veur mij!" 

 
 


