
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   N.B.v.P. - Vrouwen van Nu   – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   2 september 2010    
 
Gewoonlijk is politiek een 'ver-van-mijn-bedshow'. Dat geldt misschien wel 
voor veel meer inwoners van Odoornerveen. 
Maar om deze verkiezingen kon je toch echt niet heen. Radio en televisie 
hadden veel programma's helemaal afgestemd op de verkiezingen. Ieder 
mocht zijn zegje doen; er werden veel plannen geopenbaard en er is ons 
heel veel beloofd. Al die beloftes werden wel door verschillende partijen 
gedaan; we mogen dus hopen dat er tenminste iets van uitkomt, iets wat 
goed is voor iedereen, al zal dat moeilijk worden. 
De stemmen zijn geteld en de uitslag van deze verkiezingen zoals die 
plaats vond in ons dorpshuis "de Miet" kunt u lezen in een apart artikeltje. 
 
Het grote feest is voorbij en de tent weer afgebroken. Wat hebben er veel 
inwoners meegewerkt aan dit groots opgezette vijfjaarlijkse feest. 
Het kindercircus was werkelijk prachtig om te zien. De jongste deelnemers 
hadden meer oog voor het publiek dan voor de evenwichtsbalk waarop ze 
hun voetjes moesten zetten. Er werd ook zoveel geapplaudisseerd, dat hij 
of zij niet meer wist of dat voor hem of haar was of voor iemand die net was 
afgesprongen. 
De kleine tijgertjes waren net echt en ook de andere artiesten waren in 
mooie costuumpjes gestoken. 
Ook de toneelavond was een succes al ging er hier en daar wel eens wat 
mis en het feest daarna heeft nog wel een poosje geduurd. 
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Nu is de rust voorlopig weergekeerd in Odoornerveen en kan ieder die daar 
belangstelling voor heeft zijn/haar aandacht nu aan de 
wereldkampioenschap voetballen wijden. 
Blij zijn we te kunnen melden dat Liesbeth Holman ons interviewteam met 
betrekking tot de rubriek “ Even voorstellen”  komt versterken. Liesbeth: 
welkom! 
 
Dit is de laatste Snikke van deze jaargang. Net als zoveel inwoners hopen 
ook wij met vakantie te gaan.  
Wij wensen ieder groeizaam weer, een mooie zomer en een fijne vakantie 
als dat er in zit. Wij wachten op uw verhalen om de Snikkes van de 31ste 
jaargang mee te vullen. 
De eerstvolgende Snikke zal in september verschijnen. 
 
 
 



AGENDA 
 
NOG AANPASSEN NIEUWE AGENDA 
 
12 juni – Ophalen oude metalen (SVO) 
19 juni – Oud papier (OVO) 
20 juni – Skeelertocht Odoornerveen 
27 juni – Klootschieten 
 17 juli – Oud Papier IJsvereniging 
20 aug – Oud Papier S.V.O. 
28 aug – Mik Zomergroet, plantjes worden opgehaald 
29 aug – MIK Puzzeltocht & beoordeling plantjes 

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

 
 
 



KLEURPLAAT 
 
Door omstandigheden kwam de uitslag van de kleurplaat bij het ter perse 
gaan van dit nummer niet beschikbaar. We gaan ervan uit dat we de uitslag 
in de volgende Snikke kunnen melden. 
 



UITSLAG VERKIEZINGEN 
 
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen Stembureau 5 
Odoornerveen/ Eeserveen  9 juni 2010. 
 
lijst 1 CDA     45 stemmen 
lijst 2 PvdA    81 stemmen 
lijst 3 SP    37 stemmen 
lijst 4 VVD    100 stemmen 
lijst 5 PVV    21 stemmen 
lijst 6 Groen Links   26 stemmen 
lijst 7 ChristenUnie   4 stemmen 
lijst 8 D66    20 stemmen 
lijst 9 Partij voor de Dieren  6 stemmen 
lijst 13 Trots op Nederland  1 stem 
lijst 14 Partij voor Mens en Spirit 1 stem 
 
Totaal uitgebracht    342 stemmen 
waarvan geen ongeldig en een opkomst van ± 85%. 
 
Stembureau leden: Corry Dirksen, Willy Hooiveld, Albertje Nienhuis, Koos 
Reinink, Koert Rossing (voorzitter) 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
SKEELER-TOERTOCHT                  ZONDAG 20 JUNI 2010 
 
De ijsvereniging Odoornerveen organiseert zondag 20 juni ons jaarlijks 
skeeler-toertocht. Ooit bedacht om, na vele ijsvrije winters, toch als 
ijsvereniging iets voor hun leden te kunnen organiseren. De deelname is 
goed en we zijn van mening nu ook na winteraktiviteiten op het ijs  voor de 
5e achteréén volgend jaar een SKEELER-TOERTOCHT te organiseren. 
Er is een parcours uitgezet tussen zuidzijde 20 (Cremers) en Zuidzijde 34 
(Arends). Men kan dit parcours zo vaak als men wil afleggen en bij de 
wissel krijgt men een stempel. Na afloop is er voor iedere deelnemer een 
medaille met daarop de gereden afstand. 
  
SKEELER-TOERTOCHT                  ZONDAG 20 JUNI 2010 
 
Wanneer: Zondag 20 juni 
Hoe laat: van 15.00u tot 17.00u 
Start:  bij fam. Cremers zuidzijde 20 
Inschrijven: vanaf 14.30u aan de zuidzijde 20 
Kosten: Leden gratis. Niet leden 2,- euro 
Info:  R.Oosting 0591-382394 

H. Boels 0591-387171 
B. Eggens 0591-512355 

  
Advies is om beschermende kleding te dragen. Het dragen van een helm is 
verplicht. Helmen kunnen worden geleend en zijn aanwezig bij de start 
Na afloop is er de medaille uitreiking in het dorpshuis. 
  

DE SKEELER-TOERTOCHT VAN DE IJSVERENIGING 
ODOORNERVEEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE 

RABOBANK EN EGBERT EGBERTS RIJWIELEN 
 



Hallo, 
Wij zijn Sharona en Marloes en we zijn allebei 14 jaar. Is het nodig dat uw 
gras gemaaid wordt, moeten uw honden uitgelaten worden, Of bent u 
oppas nodig voor uw kind? dan kunnen wij u daarbij helpen. 
Heeft u nog andere klusjes dan willen wij dat graag voor u doen. 
Voor een afspraak kunt u mailen naar: MarloesSharona@hotmail.com. 
Het liefst mailen maar u kunt ook bellen naar 0591-387028. 
 
 
 
Collecte Astma Fonds 
De jaarlijkse collecte voor het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) in 
Odoornerveen en Eeserveen in de week van 17 t/m 22 mei heeft  € 354,67 
opgebracht.Met de opbrengst van de collecte maakt het Astma Fonds 
wetenschappelijk onderzoek naar ongeneeslijke longziekten, zoals astma 
en COPD, mogelijk. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor hun gift. De collectanten Corry, 
Femmie, Grietje, Marthy, Mieke en Minie bedank ik voor hun inzet. 
Alie Dijkstra. 
 
 



OVO  OVO  OVO 
 
Ledenvergadering OVO 
Op dinsdag 25 mei om 20.00 uur is er in het Dorpshuis een 
ledenvergadering van sportvereniging OVO gehouden.  Helaas was de 
opkomst minimaal, naast het bestuur en de afvaardiging van SVO hadden 
slechts  7 van de 80 leden  de moeite genomen  daadwerkelijk te komen. 
Nog eens 10 hebben het  aangehechte (afwezigheids-) formulier ingeleverd 
waarop men schriftelijk zijn of haar mening kenbaar kon maken.  
Het is een teken aan de wand en sterkt de opvatting compacter te moeten 
opereren. Ondanks de matige opkomst is het  echter voor het bestuur goed 
geweest haar eigen visie open te kunnen bespreken. Namens SVO was 
Marco den Aantrekker aanwezig  om inhoudelijke vragen aan het 
dorpshuisbestuur  te kunnen beantwoorden. 
Bijzonder genoeg kunnen we melden dat nagenoeg iedereen die aanwezig 
was, of schriftelijk gereageerd heeft,  kiest vóór het verder uitwerken van 
samenwerken/samengaan met  SVO. Voor alle duidelijkheid willen we 
benadrukken dat de optie tot samenwerken/samengaan ook aan de andere 
verenigingen in het dorp is voorgelegd. Geen van deze  besturen zag 
hiertoe echter voldoende  aanleiding of mogelijkheden. Om kort te zijn is de 
uitkomst van de ledenvergadering dat OVO en SVO verder gaan op de 
ingeslagen weg om uiteindelijk met concrete voorstellen te komen. De 
mogelijkheid tot vorming/aanvulling  van een voltallig OVO-bestuur blijft 
bestaan tot het moment dat definitieve keuzes gemaakt zijn. De (globale) 
verwachtingen in de tijd zijn dat we ergens in het najaar met een uitgewerkt 
plan komen en in november/december beslissingen kunnen gaan nemen. 
Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte! 

Namens het bestuur van OVO 
Edwin Broekkamp, voorzitter. 

 



OVO  OVO  OVO 
 
Sportieve Middag geslaagd! 
Wat een spektakel voor de deelnemers én de toeschouwers!  Na nogal wat 
hoofdbrekens over een zeer zorgelijke aanmelding voor de sportieve 
middag tijdens het dorpsfeest (..wel 8 stuks..) kunnen we toch terugzien op 
een geslaagde middag, waarbij zowel deelnemers als toeschouwers goed 
nat konden worden. Op het laatste moment is het programma omgegooid 
naar een Waterfestijn-achtig gebeuren met een open inschrijving. De 
deelnemers moesten verschillende onderdelen afwerken waarvoor punten 
konden worden behaald; sponzenvolley, waterdragen, circuit, waterkorfbal, 
waterballonmeppen, waterballonvangen, waterballonkoppen en tenslotte de 
buikschuifbaan! Sara Hoekman en Niels … gingen welverdiend met de 
kampioensbeker naar huis, gefeliciteerd! 
Natuurlijk nodigde het prachtige weer ook uit tot spontane watergevechten, 
en verschillende mensen werden dan ook gevraagd of ongevraagd van een 
nat pak voorzien. Toen de waterkraan uiteindelijk dichtgedraaid werd en de 
laatste waterballon tegen een rug stuk spatte kon het ‘slagveld’ worden 
opgeruimd en ‘dropen’ de laatste deelnemers en toeschouwers af. 
Het bestuur van OVO wil iedereen bedanken voor een vrolijke en spontane 
bijdrage. Na de zomervakantie zien we iedereen graag weer terug op het 
sportveld voor het Beachvolleybal ! 
 



DORPSFEEST 2010 
 
DVD en Videoband dorpsfeest 
Alle toneelstukjes van de zaterdagavond tijdens het dorpsfeest zijn op 
videoband vastgelegd. 
Ook de circusvoorstelling hebben wij volledig vastgelegd op video. 
Beide banden worden ook overgezet op dvd. 
Iedereen kan zo’n videoband of dvd hiervan bestellen. 
Wat de kosten hiervan zijn, weten wij nog niet. 
Maar om alvast een indicatie te krijgen, hoeveel banden of schijven wij 
hiervan moeten maken, zou het fijn zijn als u alvast op wilt geven waar u 
belang bij heeft. 
U kunt dit doorgeven aan: Bert en Anita Begeman 
    0591-381780 
    bertbegeman@hetnet.nl 
 

Namens de feestcommissie, 
Anita Begeman 

 



DORPSFEEST 2010 
 
Na een dik jaar van voorbereiding was het 4 juni dan eindelijk zover. Het 
dorpsfeest in Odoornerveen. 
 
VRIJDAG 
De aftrap werd gedaan door Pure Sound. Hij draaide voor jong en oud een 
mooi plaatje, voor iedereen was er wel een gezellige meezinger bij. Deze 
avond was het al gezellig druk in de tent. Iedereen genoot onder het genot 
van een borrel van de muziek en de gezelligheid. 
ZATERDAG 
Zaterdagmorgen begon voor je basisschoolkinderen al vroeg. Iedereen 
werd om half tien verwacht bij het dorpshuis. Met 45 kinderen was het de 
bedoeling om een circus op te voeren voor de zondag. De groepjes werden 
ingedeeld en iedereen begon druk te oefenen. Om twaalf uur even pauze 
een broodje knakworst gaat er dan wel in en natuurlijk even op adem 
komen. Lekker springen op het springkussen of gewoon genieten van het 
mooie weer. Om half twee kwam Mevrouw Luchjenbroers voor de officiële 
opening van het feest. Door het luiden van de bel was het feest dan 
officieel geopend. De kinderen lieten op haar teken de ballonen los, een 
kleurrijk geheel steeg richting de blauwe hemel. Na deze pauze konden de 
kinderen snel weer door met het oefenen van hun act. Om drie uur was de 
fut eruit. Iedereen ging voldaan naar huis. 
Achter op het veld hield OVO een heus waterspektakel. Het was de 
bedoeling om een zeskamp te organiseren maar door te weinig deelname 
kon dit niet door gaan. Het waterspektakel was een goed alternatief met dit 
warme weer. Er werd sportief meegedaan. Zowel de bezoekers als de 
deelnemers hielden het niet droog.  
Op naar zaterdagavond. Op het programma stond een optreden van iedere 
straat. Tja wat moet je daar nou weer van verwachten. Nou dat 
Odoornerveen creatief was hebben we wel gemerkt. Een korte 
samenvatting van de straten: 
Zuidzijde 1 
Het optreden kenmerkt zich door twijfel, of het wel gelukt is om wat voor 
elkaar te krijgen met de bewoners van de zuidzijde. Dit was het mailtje wat 
er naar mij gestuurd werd over het soort optreden. Tijdens het opbouwen 
van het decor werd mij al gauw duidelijk dat het toch enigszins gelukt moet 
zijn. Want de bewoners van deze straat zaten in een boot en gingen zo 
door Odoornerveen. Met een PowerPoint werd in 20 minuten duidelijk wat 
er allemaal te zien is in Odoornerveen. 



TAZ 
De torenwijk, Achterweg en Zijtak. Ook wel TAZ genoemd of nog beter 
gezegd de veldmoezen.  
De veldmoezen hebben de PC hoofdstraat. Alleen gebeurde hier echt heel 
wat meer dan in de echte PC Hoofdstraat. 
Noordzijde 2 
De vrijgezellen van Odoornerveen willen toch graag aan de man/ vrouw 
komen. Dus zorgt de noordzijde voor een heuse datingshow. Er zijn 4 
kandidaten die zich als iemand anders voordoen. Wie zijn zij en wie er gaat 
daten?!  
Noordzijde 1 
Een avondje ouderwets op de bank tijdens de koffie lekker genieten van ik 
hou van Holland. Dit keer konden we genieten van in hou van 
Odoornerveen. En ja hoe spel je ook alweer NOORDZIJDE. De meeste 
mensen weten dit, maar er zijn uitzonderingen.  
Borgerzijtak 
De Borgerzijtak. Ja dat wordt in Odoornerveen wel een beetje als de villa 
wijk aanschouwt. Dat is natuurlijk ook terecht. Een romantische straat is die 
Borgerzijtak met al zijn bewoners. Een beetje candle light is die 
Borgerzijtak.En wat past er nou beter bij candle light dan een mooie dame 
die omringt door kaarsjes in een mooie jurk gehuld, onder romantische 
omstandigheden, een mooi gedicht voor draagt. Een gedicht zo mooi en zo 
compleet dat eigenlijk alleen nog maar een kleinigheidje mist. 
Een beetje extra beeld materiaal dat het gehele romantische ambiance 
onderstreept.  
Zuidzijde 2 
Voor zuidzijde twee stonden vier mensen op de planken. Deze mensen 
hadden twee verschillende stukjes ingestudeerd. Tussen de stukjes door 
was er nog een zangeres 
Het eerste stuk ging over een echtpaar (John en Elly) die in bed een 
meningsverschil hebben over het welbekende wat bij zoveel mensen aan 
de orde komt voor het slapen gaan. Hij wil natuurlijk wel en zij niet. 
Het tweede stukje ging over een hoogzwangere vrouw die op het punt staat 
te bevallen. Haar man belt een zenuwachtige toestand de dokter. Tja een 
dokter??  
De vrolijke noot werd deze avond verzorgd door Krap An. Zij gaven ons 
een mooi stukje muziek en speelden door tot in de kleine uurtjes.  
 
ZONDAG 
Voor deze dag stond als eerst het kindercircus op het programma. Dit was 
een groot succes. De jongste kinderen waren net 3 jaar oud en deze liepen 



al over een koord (balk). Het waren echte koorddansers en danseressen. 
De oudste kinderen mochten lopen op een bal. Verder waren er nog tijgers, 
powersticks, Chinese boordjes en een spijkerbed.  
Na dit spetterende optreden was het tijd voor de koren. De Hondsrug 
zangers en een Popkoor zorgden voor muziek tijdens de barbecue. Met 
een scheef oog kijkende naar de lucht of het droog zou blijven werd 
besloten om in de tent te gaan zingen. Gelukkig hielden we het wel droog 
maar het had niks over. Onder het genot van een stukje vlees kletste 
iedereen nog even na over het feest want ja we moeten weer vijf jaar 
wachten. 
 
Namens de feestcommissie willen we iedereen bedanken die op wat voor 
manier ook maar zijn steentje heeft bijgedragen. Zonder jullie was het niet 
z’n geslaagd feest geweest. 

Mensen bedankt! 
De feestcommissie.  

 
 
 
 
 
OPROEP         OPROEP          OPROEP        OPROEP 
Heeft iemand per ongeluk de verkeerde jas mee naar huis genomen op 
zaterdag 5 juni j.l. tijdens het dorpsfeest??? Het gaat om een donkerblauwe 
regatta mannen jack. Hij hing aan de kapstok in het dorpshuis, maar toen ik 
naar huis wilde was hij verdwenen. Dus heeft iemand per ongeluk de 
verkeerde jas thuis liggen, dan graag terug bezorgen op Noordzijde 28 in 
Odoornerveen. Of even bellen: 0591-381780. 

Bert Begeman 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Op reis met de vrouwen van Nu 
Het reisgezelschap dat bestond uit 13 leden van afdeling Odoornerveen en 
33 van afdeling Odoorn, maakten op 26 mei j.l. een reisje net over de grens 
in Duitsland. Op het programma stond onder andere een rondleiding in de 
Meyer Werft in Papenburg te wachten en een bezoek aan een likeurstokerij 
in Haselǖnne. Beide excursies waren zeer interessant. 
De Rederij Meyer is een familiebedrijf dat al vijf generaties door de familie 
Meyer wordt  gerund. De rederij is uitgegroeid tot een van de grootste 
werkgevers in de omgeving .Om aan een speciale vraag te kunnen voldoen 
voor de bouw van een groter en langer schip, werd de rederij 38 jaar 
geleden verplaatst. Er moest onder andere voorzien worden in een kanaal 
waar dit grote schip kon uitvaren.  
Op het terrein dat net zo groot is als het Vaticaan, staan twee “overdakte” 
doks (het werd echt overdakt genoemd), waarin  kunnen 4 schepen 
tegelijkertijd gebouwd worden. Het grootste dok meet 504 m. bij 174 m. en 
is 125 m. hoog. Het andere dok is goed voor 370 m. bij 102 m. en is 60 
meter hoog. Er wordt gebouwd volgens het systeem Lego; elders worden 
secties op elkaar gezet en tot blokken gevormd. Deze blokken worden 
vervolgens in het schip gebouwd. Per dag worden ongeveer 20 blokken 
ingebouwd. De hutten in de blokken zijn dan al kant-en-klaar en voorzien 
van badkamer en een deel van de inrichting. Wij hebben een AIDA-schip in 
aanbouw gezien dat in januari 2011 zal uitvaren uit het dok. Dit cruiseschip 
krijgt een eigen bierbrouwerij aan boord dat 600 liter bier per dag gaat 
produceren. Dat bier kan vervolgens worden genuttigd aan de grootste bar 
van alle cruiseschepen, dat in stervorm zal worden gebouwd. 
Wij hebben ons kunnen vergapen aan de modellen die van alle schepen 
die er gebouwd zijn worden gemaakt. 
Na de excursie kregen we een uur de tijd om Papenburg onveilig te maken. 
Maar sommigen hadden de pech dat het bestellen en nuttigen van de lunch 
dat uur volledig in beslag nam. Zij hebben de boten die in de stad zelf lagen 
dus niet kunnen aanschouwen. 
In de historische Korn en Hansestadt Haselǖne hebben we het Bentighof 
Borg van de familie Berentzen bezocht. In de kelder werd de eerste stokerij 
in 1738 geopend. Nu staat er een stokerij uit de 19e eeuw opgesteld, bij 
wijze van verzameling van de familie Berentzen. Na de bezichtiging en 
uitleg over de werkwijze van het stoken, konden we de likeuren die heden 
ten dagen worden gestookt ook proeven. Daar wisten sommige dames wel 
raad mee. De apfelkorn en bessenkorn waren favoriet, maar ook de koffie- 



en karamellikeur waren niet te versmaden. Een beetje tipsy en met de 
nodige ingeslagen flessen drank en cadeautjes, werd de trip vervolgd 
richting Rutenbrock. Daar wachtte ons driegangen diner dat uitstekend was 
verzorgd en goed smaakte. 
Rond 21 uur kwam het gezelschap moe en voldaan weer thuis. 
Al met al een geslaagde dag. 

Truus van Eeden 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Voor onze laatste bijeenkomst in het seizoen hadden wij een gezellige 
avond gepland. Twee dames uit Emmen zouden ons vermaken met 
”Toendertied met Jantje en Joke”. Helaas werd Joke een week van tevoren 
ziek en Jantje komt niet alleen, dus belde zij af. 
Wat nu? We bedachten dat het misschien leuk zou zijn met elkaar te gaan 
eten bij Thijs en Aafke. Het plan werd door de leden enthousiast ontvangen 
en op dinsdagavond 18 mei vertrokken we met 26 dames naar Klijndijk. We 
hadden een eigen zaaltje tot onze beschikking zodat wij ook de zakelijke 
dingen konden afwerken.  
Anje Warners en Grietje Hofsteenge zijn 40 jaar lid van de NBvP, Vrouwen 
van Nu en werden in het zonnetje gezet. Voor de excursiedag Zuid Oost 
Drenthe “Bron van Energie” op 7 oktober hebben dertien dames zich 
opgegeven.    
Het eten heeft ons goed gesmaakt, het was een geslaagde avond en na 
afloop wenste de voorzitter ons een mooie zomer toe. In september start 
ons nieuwe seizoen met weer een gevarieerd programma en we hopen 
wederom veel leden te kunnen begroeten. 

Het bestuur 
 
 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand stelden wij u in de gelegenheid nog eenmaal uw 
BINGO-kaarten te checken. Dat heeft erin geresulteerd dat wij in de 
afgelopen maand nogmaals 6 BINGO-kaarten kregen aangeleverd, 
waarvan er na controle 5 als goede BINGO bleken te resteren.  
De uitslag: 

1) J. Breukelman-Naber, ZZ 12, Odoornerveen 
Albertje en Henk Nienhuis, NZ 17, Odoornerveen 

2) Sienus Oosting, ZZ 25, Odoornerveen 
3) H.M. van Gerwen, ZZ 46, Odoornerveen 

R.P. Reiling, BZ 20, Odoornerveen 
Eliska van Heijningen, NZ 7j, Odoornerveen 
J.W. v.d. Rhee, ZZ  22b, Odoornerveen 
Mw. Penning-Arends, AW 3, Odoornerveen 

4) Mw. Penning-Arends, AW 3, Odoornerveen 
Nienhuis, NZ 17, Odoornerveen 

5) G. Vrielink, NZ 25a, Odoornerveen 
J. Noorlander & M. Lubberts, ZZ 22, Odooornerveen 
Nienhuis, NZ 17, Odoornerveen 

6) H.J. Pleiter, Oostersingel 14, Vlagtwedde 
Gineke Loman, BZ 12, Odoornerveen 
Fam. A.L. Evenhuis, NZ 7d, Odoornerveen 
S. Oosting, ZZ 25, Odoornerveen 
K. Beuker, BZ 12, Odoornerveen 

 
De resterende getallen zijn: 
2 – 9 - 14 – 18 – 23 – 28 – 35 – 68  
U kunt geen BINGO-kaarten meer inleveren. 
 
Alle prijswinnaars krijgen in de loop van deze maand hun geldprijs 
thuisbezorgd. 
De beheerscommissie wenst u een prachtige zomer en hoopt op vele 
nieuwe BINGO-deelnemers in het nieuwe seizoen! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op zaterdag 19 juni wordt uw oud papier weer opgehaald. 
Zet het tijdig bij de weg. Met de opbrengst van het oud papier helpt u 
mee om ons verenigingsgebouw in stand te houden! 



 
BARCOMPETITIE 2010-2011 

 
THEMAFEEST 

‘BOER ZOEKT VROUW’ 
 

Kom gekleed zoals het thema luidt 
 

Met live optreden 
Van H.E.L.B. 

www.helb-oosterhesselen.nl 
 

VRIJDAG 2 JULI 2010 
21.00 TOT+/- 01.00 UUR 

 
DORPSHUIS ‘DE MIET’ 

ODOORNERVEEN 


