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KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD
DOOR St. Verenigingsgebouw Od’veen
– KAN INGELEVERD WORDEN
T/M
5 februari 2020

“Gelukkig Neijaor! He’j de jaorskoeken klaor?
Een zeupie derbij, da’s goed veur mij!”
Met deze woorden wenste men elkaar vroeger wel een Gelukkig Nieuwjaar
maar ook wel met ” Veul heil en zegen in ’t neije jaor!”
Tegenwoordig wensen we elkaar vaak “een gelukkig nieuwjaar met vooral
gezondheid toe!”
Met het eten van oliebollen, al of niet met krenten, en bestrooid met
poedersuiker nemen we afscheid van het oude jaar.
Zelfgebakken knieperties en rollegies horen nog altijd bij de jaarwisseling en
een enkeling bakt nog “spekdikken”. Deze nieuwjaarskoeken worden ook in
een ijzer gebakken. Daarin worden dan eerst stukjes spek en worst gelegd
waarna er een lepel vloeibaar deeg op werd geschept.
Mooi, dat de meeste mensen even een paar dagen kunnen bijkomen van alle
lekkernijen van Kerst en dan ook nog van Oud- en Nieuwjaar.
Jammer overigens dat het van oud op nieuw zo mistig was. Niet alleen
jammer maar ook gevaarlijk als je de weg op moest! Hadden we nu maar een
witte streep over de straat gehad! Het was nu echt zoeken waar de brug was,
zelfs je eigen huis was nauwelijks te vinden.
En ja, dat kijken naar het vuurwerk waar ik voor op was gebleven en waar ik
me op had verheugd, daar was nu dus niets van te zien. Zelf heb ik nog nooit
een stukje vuurwerk gekocht, zelfs niet in handen gehad, maar het is wel
prachtig om naar te kijken als het wordt afgestoken.
Nog een paar dagen en dan hebben we allemaal het normale ritme wel weer
te pakken, denk ik.
Veel plezier met deze Snikke!

SVO-SPORT
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijke gymzaal, Zuidzijde 16-C
Pilates
iedere maandag
20.00 - 21.00 uur
Yoga
iedere dinsdag
19.30 - 21.00 uur
Total Body
iedere woensdag
20.00 - 21.00 uur
Volleybal
iedere donderdag
19.30 - 21.00 uur
Zaalvoetbal
iedere vrijdag
19.30 - 20.30 uur
Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij
SVO via sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com.

KLEURPLAAT
De tussenstanden na 4 keer kleuren zijn als volgt:
1 t/m 6 jaar:
Jesper Röttink
Elisa Oving
Luuk Röttink
Tim Röttink
Noa Eggens
Elise Radema

40 pnt.
40 pnt.
40 pnt.
40 pnt.
40 pnt.
20 pnt.

7 t/m 12 jaar:
Demi Eggens
Noor Radema

40 pnt.
20 pnt.

AGENDA
6 jan – Biljarten
8 jan – Klaverjassen
14 jan – Jaarvergadering Vrouwen van Nu
15 jan – Klaverjassen
20 jan – Biljarten
22 jan – Workshop hout Landal Aelderholt (Vrouwen van Nu)
25 jan – Muzikale feestavond (c.v. MIK)
29 jan – Klaverjassen
3 feb – Biljarten
5 feb – Laatste dag kopie De Snikke inleveren
11 feb – Vrouwen van Nu
12 feb – Klaverjassen
13 feb – Jaarvergadering Plaatselijk Belang
15 feb – Oud papier (IJsvereniging)
17 feb – Biljarten
26 feb – Klaverjassen

VROUWEN VAN NU
Vrouwen van Nu
Odoornerveen
17 december Viering Kerstavond
De kerstavond is dit jaar verzorgd door eigen mensen. De zaal en de tafels
waren mooi aangekleed en versierd in kerstsfeer. Complimenten voor de
dames die dit gedaan hebben. Naast gedichten en een kerstverhaal werd er
gezongen onder begeleiding van Lientje de Jong met gitaar. Voor de
liefhebbers was er bij binnenkomst glühwein, op tafel zoete verleidingen en
lekkere hapjes. Het bestuur had als attentie voor iedereen een kerststol of
kerstkrans. Een heerlijke verrassing, met de beste wensen voor kerst en het
nieuwe jaar.
Dinsdag 14 januari jaarvergadering in de Miet om 19.45 uur.
Een belangrijk punt, naast de jaarstukken, is de toekomst van de vereniging,
hoe gaan we verder. Zoals het nu lijkt zijn er niet voldoende bestuursleden.
Na het zakelijk gedeelte vertelt Eisso Kronenberg ons over zijn reizen.
Woensdag 22 januari reiscommissie op pad.
We gaan om half twee naar Landal Aelderholt. Met geavanceerde machines
in één middag een zwaan, een uil, een nestkast, prachtige motor, helikopter
of molen met zonnepaneel in elkaar zetten. Een diversiteit aan modellen zijn
in pakketten met werktekening uit te zoeken. Voor elk wat wils, kosten €10,00
p.p. exclusief materialen, inclusief koffie, thee, gebak, borrelplank. Zelfs
linkshandigen kunnen aan de slag met bouwplaten. Bij deze activiteit zijn ook
partners welkom.
Albertje Nienhuis-Naber

PLAATSELIJK BELANG
Allereerst wenst het bestuur van Plaatselijk Belang alle leden, maar ook alle
inwoners van ons mooie dorp, veel heil en zegen in 2020. Dat het voor
iedereen een mooi, gelukkig en gezond jaar mag worden!
Dorpsfeest 2020.
De brood- en koekactie die we in december hebben gestart, om mede het
dorpsfeest van 2020 te betalen, heeft een mooi resultaat opgeleverd.
De organisatie heeft er een behoorlijk bedrag aan over gehouden. Hartelijk
dank aan alle kopers, maar ook aan alle vrijwilligers die langs de deuren zijn
geweest om dit mooie resultaat te realiseren.
Hartveilig Odoornerveen
Inmiddels is de nieuwe AED bij de B&B op de Noordzijde ook opgenomen in
het meldsysteem van HartslagNu. Daarnaast heeft Plaatselijk Belang de
medewerking gekregen van het dorpshuis, om in Februari en/of Maart een
aantal cursussen voor Burger Hulpverlener, dan wel herhalingscursussen
daarvoor, te kunnen houden. Hier kunnen ook inwoners van andere dorpen
aan mee doen, om het aantal hulpverleners in de hele gemeente te verhogen.
Het doel is om in de hele gemeente, altijd en overal binnen enkele minuten
een hulpverlener en een AED beschikbaar te hebben.
Contributie
Zoals op de ALV van 2019 is besloten, zal de contributie van Plaatselijk
Belang voor 2020 verhoogd worden naar 7,50 euro, o.a. om de te verwachten
onderhoudskosten van de AED’s te kunnen betalen. Omdat het nieuwe jaar
inmiddels is begonnen, kunnen alle leden van Plaatselijk Belang binnenkort
de vraag verwachten om dit bedrag over te maken op de bankrekening van
Plaatselijk Belang. U kunt dit nu ook alvast doen door deze 7,50 euro over te
maken op rekeningnummer: NL95RABO0348014945.
Algemene Ledenvergadering
Alvast voor in uw agenda van het komende jaar: de ALV van Plaatselijk
Belang, zal plaatsvinden op donderdagavond 13 Februari om 20.00 in het
dorpshuis. Hiervoor wordt u later officieel uitgenodigd.
Oproep
Verder dan nog een oproep aan àlle dorpsbewoners: als er dingen zijn in het
dorp die anders zouden moeten of kunnen, of als er mogelijkheden zijn om
zaken te verbeteren, al dan niet afhankelijk van de gemeente, kom dan in de
lucht bij Plaatselijk Belang, dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.
Eisso Kronenberg

VAN DE BEHEERSCOMMISSIE
In de afgelopen maand zijn er geen volle BINGO-kaarten ingeleverd. Houd
uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog steeds kans op de eerste prijs!
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. De volgende getallen zijn getrokken:

– 74 – 58 – 6 – 3 – 23 –
– 19 – 8 – 43 – 37 – 72 –
Wanneer alle getallen van uw BINGO-kaart zijn weggestreept dan kunt u uw
volle BINGO-kaart inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Graag uw
BINGO-kaart duidelijk voorzien van naam en adres.

165 JAAR ODOORNERVEEN
Brood- en banketverkoop Dorpsfeest 2020
Zaterdag 21 december kon een ieder zijn/haar bestelling ophalen in het
dorpshuis. De bestellingen die niet gehaald konden worden of waarvan men
het vergeten was op te halen, hebben we keurig netjes bij de mensen aan
huis afgeleverd. En wat hebben jullie allemaal mooie bestellingen gedaan.
Menigeen voegde hier nog wat fooi aan toe. Super zoals een ieder hieraan
heeft meegewerkt!
We hadden met de bakker overlegd dat we alles voor een inkoopsprijs
konden inkopen, de overige opbrengst was dan voor het dorpsfeest.
Uiteindelijk heeft de bakker het naar beneden afgerond en er een mooi rond
bedrag van gemaakt. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank aan de
bakkers van Puur Ambacht!
Het eindresultaat heeft ons netto een mooi bedrag opgeleverd van €617,00.
Nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen
op welke manier dan ook.
Bestuur feestcommissie dorpsfeest 2020
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Gezellige muzikale feestavond
zaterdag 25 januari in dorpshuis De Miet!
Zoals een ieder wel weet gaat de laatste zaterdag in januari de jaarlijkse
toneelavond niet door, omdat we in juni weer een dorpsfeest organiseren
vanwege het 165-jarig bestaan van ons dorp. Maar natuurlijk organiseren we
dan wel wat anders op deze avond. We gaan er een gezellige muzikale
avond van maken in dorpshuis De Miet.
De muziek zal deze avond worden
verzorgd door de leden van de band
MIDLIVE.
Deze band bestaat uit de leden: Marc
Feringa, Bert Hoezen, Norman Hess en
Theo Moes. Stuk voor stuk mannen met
grote muzikale talenten!
De deuren van het dorpshuis zullen om
20.15 uur open gaan en dan zult u om
20.30 uur kunnen genieten van een
gezellige muzikale avond. Wij vragen
geen entree, maar zullen bij de ingang
van het dorpshuis een bus neerzetten waar u eventueel een bijdrage in kunt
doen. Iedereen is van harte welkom!
Bestuur c.v. MIK

