
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   OVO     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   1 april 2010    
 
Dachten we toch dat het nu lente zou worden! De sneeuwklokjes staan al 
bijna te bloeien! 
Als het nog even zo doorsneeuwt is de wereld weer net zo wit als een 
maand geleden en voorlopig blijft het 's nachts ook nog vriezen. 
Alle sneeuw van weken geleden is zelfs nog niet eens verdwenen. Hier en 
daar in een slootje of een op een beschut plekje ligt nog een hoopje. 
Jammer, dat de toertocht door Odoornerveen niet door kon gaan. Het is 
natuurlijk zo dat veiligheid voor alles gaat en het bestuur van de 
IJsvereniging voelt zich daarvoor wel verantwoordelijk. 
Toch mooi dat de kinderen nog aan priksleeën en andere ijsspelletjes mee 
konden doen. 's Avonds konden ouderen zich met elkaar meten tijdens 
korte baan wedstrijden. 
Veel is er gebeurd in de afgelopen maand. Vooral op sportgebied. 
Omdat niet iedereen aan de Olympische Winterspelen mee kan doen of 
ze zelfs maar in levende kan bijwonen, hebben echte sportfanaten 
gedurende deze weken vast uren, dagen, zo geen nachten voor de tv. 
doorgebracht. Maar ook dat is nu voorbij. 
Nederland is weer een aantal medailles rijker en de winnaars zijn weer op 
allerlei manieren en op allerlei plaatsen gehuldigd. 
Intussen is het kabinet gevallen en konden we onze stem uitbrengen voor 
een nieuwe gemeenteraad. Hierover leest u elders in deze Snikke meer. 
Een goeie maartmaand gewenst! 
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AGENDA 
 
  9 mrt – Plattelandsvrouwen 
10 mrt – Jaarvergadering OVO 
16 mrt – Jaarvergadering St. Verenigingsgebouw Od’veen 
17 mrt – Klaverjassen 
20 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
31 mrt – Klaverjassen 
  1 apr – Laatste dag copy Snikke inleveren 
14 apr – Klaverjassen 
17 apr – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
20 apr – Plattelandsvrouwen 

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



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van de kleurplaatcompetitie is als volgt: 
 
2 t/m 5 jaar    6 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 40 pnt  Shirley Boegheim 30 pnt 
Anne Ruiter  30  Marinde van Dis 20 
Thijs Zuidland  30  Jeffrey Eggens 20 
Anna Kruizinga 30  Sanne Boels  20 
Lars Eggens  20  Tristan Boegheim 20 
Esmee Evenhuis 10  Sarah Oosting  10 
Marlijn Eggens 10  Ruben Oosting 10 
Marloes Boels  10 
 
 



GEDICHTEN HEMMELTIED 
 
De volgende gedichten zijn door de besturen van Plaatselijk Belang en 
c.v. MIK bedacht tijdens de uitzending van Hemmeltied vanuit dorpshuis 
“De Miet” op 16 januari. 
 
GEDICHT PLAATSELIJK BELANG  
Van Schoonoord naar Kibbelveen is een hiel end 
maor daor biw in Odoornerveen wal an went. 
De mooiste route is langs het knaol 
je ziet er altied wel wat: 
reeën, eenden, gaanzen, met de wind deur je haor, 
allennig of met mekaor. 
Op de scheufels is ok niet verkeerd, 
en dat hebt wij hier allemaol wel leert. 
't Is altied hiel gezellig hier 
en ok op 't ies is veul vertier. 
Koek en zeupie, dreuge worst 
en nao afloop een mooie medaille op de borst. 
Odoornerveen is een hiel lang end 
dat was zelfs bie de trektocht wal bekend. 
Het oversteekn van 't knaol was een probleem 
maor de Odoornerveners hulpen ze doar wal deurhen. 
't Bliekt wal: 
Van Odoornerveen naor Kibbelveen is een hiel end, 
maor daor biw in Odoornerveen dus wal an went. 
 
 
GEDICHT C.V. MIK 
Van Schoonoord naor Kibbelveen is een hiel end, op de fiets op met de 
trekker, 
met de frisse wind door de haren is dat wel lekker. 
Een tochtje langs het mooie Oranjekanaal, 
mooie akkers, lange velden, wij in Odoornerveen hebt ’t allemaal. 
 
Odoornerveen, een dorp met een hecht verenigingsleven, 
voor jong en oud is hier van alles te beleven. 
C.V. MIK, een Culturele Vereniging Met Ieders Kracht, 
geeft aan wat er van ons als bestuur wordt verwacht. 
 



Een klootschietmiddag, een fietspuzzeltocht, toneelavond, bingo, spook- 
en smokkeltocht en op 11 november met de lichtjes langs de deuren, 
dat staat er elk jaar weer te gebeuren. 
 
Ook brengen we elk jaar een zomergroet 
en maar hopen dat ie het ook dit jaar weer goed doet. 
En wat wij bij ons nog ’t mooiste vind, 
bij ons komt nog een echte Sint. 
 
Op 5 december met kar en paard, 
dat is voor onze kinderen heel wat waard. 
En met 2 hele vrolijke, actieve pieten, 
is dat voor een ieder heel erg genieten. 
 
En welke verenigingen hebben we nog meer: OVO, Vrouwen van Nu,  
Plaatselijk Belang, SVO en natuurlijk de vereniging voor op ’t ijs, 
want schaatsen door ons dorp is een hele lange reis. 
 
Schaats je hier van brug tot brug,  
dan ben je zo maar niet weer terug. 
Een toertocht is 11 kilometer lang, 
dat is voor een ieder van groot belang. 
 
Die lange afstand is bij ons dus wel bekend,  
maar doar biw in Odoornerveen wal an wend! 
 
 

PLAATSELIJK BELANG 
 
PAASVUUR 
Net als voorgaande jaren wordt er bij de familie Uiterwijk aan de 
Noordzijde 33 op Tweede Paasdag weer een paasvuur ontstoken. De 
inwoners van Odoornerveen kunnen hier gratis snoeihout naar toe 
brengen. Dit kan alleen gebracht worden op zaterdag 20 en zaterdag 27 
maart tussen 13.00 en 17.00 uur! 
Voor buitendorpen gelden de volgende tarieven: 
- autokar  € 2,00 
- grote kar € 4,00 
- kipper € 7,00 
Hier gelden dezelfde data en tijden voor! 
 
Bestuur Plaatselijk Belang 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Een koude winter met haast twee maanden aaneengesloten ijs op het 
Oranjekanaal. Het was een winter met behoorlijke vorst, maar ook 
perioden ertussen met dooi en neerslag. Sneeuw zorgde lange tijd voor 
een mooi wit landschap. Het was juist de sneeuw die ons als ijsvereniging 
letterlijk in de weg lag. Om ons heen in het land werden wedstrijden 
georganiseerd en tochten gehouden. Het ijs op het kanaal bij ons kende 
naar onze mening te veel onbetrouwbare plekken. Een toertocht zat er 
dus ook niet in, derhalve konden we wel korte baan wedstrijden, een 
spelletjesmiddag en priksleeën organiseren. Voor het dorpshuis was een 
stuk ijs sneeuwvrij gemaakt en voor de avond activiteiten hadden we 
verlichting opgesteld.  
Woensdagavond 17 februari hadden we korte baan wedstrijden voor de 
leden georganiseerd. Alle leden vanaf 13 jaar konden meedoen. 
Inschrijven was vanaf 19.00 uur in het dorpshuis. Het deelnemers aantal 
was matig. Er streden 4 dames en 7 heren om de titel. Uitslag: 
 
Dames:     Heren: 
1 - Jose Warners    1 – Jan Cremers 
2 - Wendy Cremers    2 – Erik Vrielink 
3 - Lisanne Begeman    3 – Hans Boels 
4 - Yvonne van Bergen   4 – Adri van Bergen      

5 – Bert Eggens 
6 – Jan Willem Eggens 
7 – Johan Nijboer 

 
CONTRIBUTIE 
Het bestuur van de ijsvereniging komt niet meer bij u aan de deur om 
contributie te innen. Daarvoor in de plaats hebben we iedereen schriftelijk 
benaderd om contributie over te maken naar ons banknummer. Er zijn nog 
een aantal leden die nog geen geld hebben over gemaakt. Ter herinnering 
het verzoek om uw contributie van 5,- euro te doen toekomen naar ons 
bankrekening nummer: 31.81.51.847. 
 



OVO  OVO  OVO 
 
ZAALVOETBALTOERNOOI 
Vrijdagavond 12 februari is er gevoetbald tot ze er 
bij neervielen…  Maar liefst zes teams bepaalden in 
onderlinge wedstrijden wie er met de hoogste eer 
naar huis mocht gaan. Het was een gezellige avond 
die we gelukkig zonder kleerscheuren zijn 
doorgekomen, ondanks de af en toe ongemeen 
felle strijd om de bal. Menig deelnemer die het 
spelletje in de gymaal nog niet eerder van dichtbij had meegemaakt 
verbaasde zich over het feit dat je je in zo’n korte tijd toch helemaal  ‘leeg 
kon spelen’. 
Tegen 22.00 uur waren de wedstrijden afgelopen en kon de balans 
worden opgemaakt; het team van Jorge Fernandes, Jantinus Moes en 
Edwin Broekkamp kon de taart verdelen; gefeliciteerd jongens!  Mede 
doordat er die avond ook priksleewedstrijden op het kanaal waren 
gehouden was het nog lang gezellig druk in het dorpshuis. Super!  
Iedereen die heeft meegedaan en meegeholpen, hartelijk bedankt en tot 
een volgende keer! 
 
JAARVERGADERING OVO 
Woensdag 10 maart is er ’s avonds om 20.00 uur de jaarvergadering van 
OVO. Wij nodigen iedereen van harte uit kennis te nemen van de stand 
van zaken en/ of punten in te brengen. 
 
 

c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIES SCHIETEN 
Op Tweede Paasdag, maandag 5 april, wordt er weer geprobeerd zoveel 
mogelijk neuties van de lijn af te schieten. 
De deur van dorpshuis “De Miet” gaat om 9.45 uur open en dan is jong en 
oud van harte welkom. Wij zullen zorgen dat de walnoten op de juiste 
plaats liggen. Even na 10.00 uur hopen wij zover te zijn, dat we in de 
gymzaal het startsein kunnen geven. Er is voor iedereen weer een kans 
om in de finale te komen en wie weet een prijs te behalen. Wij wensen u 
alvast veel plezier! 

Vriendelijke groet en tot ziens op Tweede Paasdag. 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
JAARVERGADERING c.v. MIK 
Op dinsdag 16 februari jl. was er de jaarlijkse ledenvergadering van c.v. 
MIK. De opkomst van deze avond was 16 personen. Tijdens deze 
ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Hans 
vd Klis. Hans wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en ontvangt een 
bos bloemen en een cadeaubon. Johan Oosting wordt benoemd als nieuw 
bestuurslid. Wij wensen Johan heel veel succes en veel plezier! 
Tijdens deze avond zijn de activiteiten van afgelopen jaar besproken en 
alles is goed bezocht en veel actieve deelname. Er zijn leuke nieuwe 
ideeën binnengekomen voor eventueel nieuwe activiteiten. Deze worden 
voorgelegd binnen het bestuur. 
De vergadering werd afgesloten met een aantal rondes bingo met mooie 
prijzen. Onze eerst volgende activiteit is op Tweede Paasdag (maandag 5 
april) ‘ Neuties Schieten’ daar meer over elders in deze uitgave van de 
Snikke. 

Vriendelijke groet, 
Bestuur c.v. MIK 

 
 

N.B.v.P.- VROUWEN VAN NU 
  
Op 9 februari hebben we een afdelingsavond gehad. Er waren 25 dames 
aanwezig. Na gezellig koffie of thee te hebben gedronken, kwam mevr. 
Azema uit Veendam met het onderwerp: ''Met hoofddeksels de wereld 
rond''. 
Uit allerlei landen, waar ze is geweest, nam ze hoofddeksels mee, zoals 
hoeden, mutsjes en sjaals. Ze heeft ons meegenomen op een wereldreis 
aan de hand van hoofdbedekkingen. Bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland daar 
wonen de Majories die hebben hoedjes met een touwtje. In Indonesië 
hebben ze batic hoeden en rijsthoeden, in Thailand en China hebben ze 
hoeden,met Chinese tekens en rijstvogels en ook hoeden van 
cocosvezels. Daarna volgen er nog vele landen met allerlei verschillende 
hoeden en sjaaltjes. 
Alles wat mevr. Azema liet zien wordt vandaag de dag nog door iedereen 
gedragen. Het is niet aan mode onderhevig en valt niet onder folklore. 
Het was een gezellige avond en een interessante avond. 

Marthy-Ploeger-Elzinga 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 

 
IJSPRET voor kinderen van de basisschool 
Na het succes van vorig jaar,  besloten we als IJsvereniging 
Odoornerveen om woensdagmiddag 17 februari weer IJSPRET voor de 
basisschool-jeugd te organiseren. Dus geen wedstrijden, maar IJSPRET! 
Dit alles met de bedoeling om iedereen, ook kinderen die niet kunnen / 
willen schaatsen mee te laten doen. 
In totaal meldden maar liefst 26 kinderen zich bij het dorpshuis. Dat was 
voor ons als ijsvereniging een teken dat dit een activiteit is geworden dat 
we niet snel meer zullen overslaan zodra er weer een winter is. 
De kinderen werden verdeeld in 2 groepen, nl. tot 8 jaar en 8 jaar en 
ouder. De jongste groep begon als eerste met een afgeleide vorm van 
curling, waarbij een ieder moest zorgen de schijven zo dicht mogelijk bij 
de pion te laten liggen en de pion om te gooien. Dit was nog niet zo 
makkelijk, maar  een er werden aardig wat punten gescoord. Ondertussen 
ging de groep van 8 jaar en ouder priksleeën. Dit alles gebeurde onder 
luid gejoel en gegier van de deelnemers en toeschouwers. Hierna gingen 
de jongsten ringen overbrengen van pion naar pion, wat soms verbazend 
snel ging. Dit terwijl toen de ouderen curling gingen doen, waarbij opviel 
dat leeftijd bij dit spel nauwelijks of geen rol speelt. (de jongsten 
presteerden hier zeker niet minder dan de oudere kinderen) 
Als laatste werd er een parcours uitgezet van pionnen waar een ieder, al 
dan niet schaatsend, slalom naar de andere kant moest zien te komen en 
op het rechte stuk terug. Dit mocht zowel schaatsend als lopend en dus 
dachten sommige kinderen dat ze “dan maar gingen lopen, want dat gaat 
ja makkelijker en dus sneller”. Maar niets was minder waar, schaatsend 
ging het beduidend sneller.  Om er toch nog wat spanning in te brengen 
ging dit op tijd. Ook de allerkleinsten gingen in bijzonder rap tempo naar 
de andere kant en terug. 
Na afloop kregen alle kinderen in het dorpshuis een zakje chips en een 
consumptie van de IJsvereniging. 
 
Wij als ijsvereniging vonden het bijzonder geslaagd en hopen dat alle 
kinderen dat ook zo ervaren hebben. 
 
Bestuur IJsvereniging 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
PRIKSLEEEN voor volwassenen 12 februari 2010 
Al vanaf de kerst hebben we te maken met winterse taferelen. Als bestuur 
van de ijsvereniging deden we dan ook bijna 2 maand niets anders dan 
koortsachtig het ijs in de gaten houden. Steeds weer kort overleg en 
meten, maar telkens gooide sneeuw ons roet in het eten. Door de sneeuw 
groeide het ijs onvoldoende aan en was het ijs absoluut niet betrouwbaar 
genoeg om wat te kunnen organiseren. 
Echter in de week van 12 februari was het zover en konden we als 
ijsvereniging constateren dat het ijs dik genoeg was om activiteiten te 
organiseren. Woensdag 10 februari werd met behulp van een aantal 
fanatieke vrijwilligers het ijs sneeuwvrij gemaakt (er was inmiddels al weer 
wat sneeuw gevallen), we willen als ijsvereniging deze vrijwilligers dan 
ook hartelijk danken. Daarna hebben we de masten geplaatst waaraan de 
lampen konden worden gehangen voor een activiteit in de avond. Het 
bestuur heeft besloten vrijdagavond te beginnen met het priksleeën voor 
volwassenen. Met behulp van de aggregaat van Jan van Rijen (waarvoor 
dank) werd het een gezellige ijsbaan op het kanaal met toepasselijke 
sfeerverlichting. 
Bij de inschrijving werd meteen al duidelijk hoe groot de belangstelling en 
enthousiasme was van een ieder. Er meldden zich namelijk ook kinderen 
die jonger dan 12 jaar waren. Dit was eigenlijk niet de bedoeling, maar we 
konden het als bestuur ons niet over het hart verkrijgen deze jongens en 
meiden weer naar huis te sturen. En dus bij wijze van “hoge” uitzondering 
mochten ze meedoen. We hebben voor hen een aparte klasse gemaakt.  
In totaal meldden 30 deelnemers zich aan waarvan 14 heren, 4 dames en 
12  jeugd t/m 15 jaar. Zoals altijd was het priksleeën weer zeer gezellig en 
natuurlijk spectaculair. Botsingen, uitglijers, gegier en gejoel sierden de 
wedstrijden. Uiteindelijk kon iedereen blessurevrij de ijsbaan op het kanaal 
verlaten en naar het warme dorpshuis gaan voor de prijsuitreiking: Uitslag 
is als volgt: 
 
Jeugd t/m 15 jaar: 
1 - Kristel Wolthuis 
2 - Janick Nijland 
3 - Kas Seegers 
 

Dames: 
1 - Yvonne van 
Bergen 
2 - Wendy Cremers 
3 - Hilly Cremers 

Heren: 
1 - Johan Oosting 
2 - Hans Boels 
3 - Harm Cremers 

 



Bij deze willen we OVO nog even danken voor het begrip dat we niet 
anders als tijdens hun voetbaltoernooi dit konden organiseren. Wij kunnen 
als ijsvereniging nu eenmaal geen weken vooruit plannen. Al met al een 
geslaagde wedstrijd met een gezellig einde. 
 
 
KORTE-BAAN schaatswedstrijden voor kinderen van de basisschool 
Zaterdagmiddag 13 februari hebben we de kinderen van de basisschool 
uitgenodigd voor kortebaan schaatswedstrijden op het ijs van het 
Oranjekanaal voor het dorpshuis. In totaal kwamen 11 kinderen zich 
inschrijven en dat was behoorlijk minder dan vorig jaar, maar er waren 
dan ook al wat kinderen op vakantie of andere activiteiten. 
Het enthousiasme van de deelnemers was er zeker niet minder om en de 
meeste kinderen hadden al geen tijd meer om mee te doen aan de loting 
voor de wedstrijd en lieten dat over aan hun ouders / coaches. 
 
Na een aantal spannende wedstrijden, waarvan een paar keer een foto-
finish noodzakelijk was, was de uitslag als volgt: 
 
Jongens / Meisjes 
t/m 6 jaar: 
1 - William 
Hoogenboom 
2 - Lars Eggens 
3 - Rosa van Driel 
4 - Anouk Boels 

Jongens 
7 t/m 12 jaar: 
1 - Seth van Driel 
2 - Niels Vrielink 
3 - Ben van Driel 
4 - Jeffrey Eggens 
 

Meisjes 
7 t/m 12 jaar: 
1 - Iris Wolthuis 
2 - Marinde van Dis 
3 - Annina van Dis 

 
Na afloop schaatsten Iris Wolthuis en Seth van Driel nog om de 
allerhoogste eer. En dat was werkelijk spannend, want er moest een 
derde beslissende race aan te pas komen die gewonnen werd door Iris 
Wolthuis. Na afloop kreeg iedereen een medaille en de nodige chips om 
weer op krachten te komen. Al met al was het een zeer geslaagde middag 
en we willen dan ook alle deelnemers bedanken voor hun deelname. 
 
Bestuur IJsvereniging Odoornerveen 
 



VOORJAARSAANBOD 
Iets voor uw tuin? Mooie lindeboom, ongeveer 4 jaar oud en 4 meter 
hoog. af te halen, maar zelf uitgraven vóór de Pasen! 
Albertje Nienhuis-Naber, Noordzijde 17, 381794 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Op 16 maart 2010 vindt de jaarvergadering van Stichting 
Verenigingsgebouw Odoornerveen plaats. Tijdens de jaarvergadering zal 
SVO u informeren over de gebeurtenissen gedurende het afgelopen jaar 
en vooruitblikken op 2010. De jaarvergadering start om 20.00 uur. De 
notulen van de vorige jaarvergadering zullen 15 minuten voorafgaand aan 
de vergadering in het dorpshuis voor u klaarliggen, zodat u in de 
gelegenheid bent deze door te lezen voorafgaand aan de vergadering. De 
agenda ziet er als volgt uit: 

1. Notulen 2009 
2. Jaarverslag 
3. Kascommissie 
4. Financieel verslag 
5. Vergaderonderwerpen (o.a. Kern en Kader) 
6. Bestuurswissel 
7. Rondvraag    Graag tot ziens op 16 maart! 

 
Groeten, 
Secretariaat SVO 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
Dat viel even tegen: een bijna volle parkeerplaats en toch maar weinig 
bezoekers op de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang. 
Misschien een teken dat Plaatselijk Belang het zo goed doet of zijn de 
inwoners gewoon niet geïnteresseerd in wat er in 't dorp gebeurt? 
Er lag geen sneeuw en het was niet glad dus dat kan niet de reden zijn 
geweest dat er maar 18 personen, inclusief het bestuur en de bardienst, 
aanwezig waren. In 2009 waren er 20 personen. 
Tijdens zijn openingswoord – al gauw een stroom van woorden – tipte de 
voorzitter al verschillende punten aan waaraan het bestuur in het 
afgelopen jaar aandacht had geschonken. 
Het nieuwe bestemmingsplan, waar vóór begin maart een gesprek over 
zou zijn met het bestuur, is nog steeds niet klaar en ook het gesprek moet 
nog plaats vinden.  
Een ander punt van aandacht is de bestemmingsverandering van 
voormalige bedrijfsgebouwen in Odoornerveen 
Er is een nieuwe knapzakroute gemaakt waarin enkele veranderingen zijn 
aangebracht en waarin ook het jaagpad langs de Zuidzijde is opgenomen. 
Tijdens de wandeling over het jaagpad zullen de routelopers geen 
plezierjachten zien; het bevaarbaar maken van het Oranjekanaal blijkt te 
duur te zijn. De plaatselijke roeibootjes, kano's en vlotten hebben 
voorlopig dus nog alle ruimte. Helaas was het boekje met daarin de 
knapzakroute nog niet verkrijgbaar. 
Wel wordt er overleg gepleegd over de aanleg van een vissteiger voor 
minder validen. Bij het bepalen van een geschikte plaats treedt bij de 
inwoners echter steeds het "NIMBY"effect op: "Not In My Back Yard"  
(= niet in mijn achtertuin). In dit geval is het dus: "Niet voor mijn voordeur! 
Naar een juiste locatie wordt nog gezocht. 
Het bestuur denkt erover om een "AED" aan te schaffen. Dit is een 
draagbaar toestel dat gebruikt kan worden om het leven te redden van 
mensen met een hartstilstand door ze een electrische schok toe te dienen. 
Naar een sponsor en/of subsidie voor de aanschaf wordt onderzoek 
gedaan. 
Nu het al weer vijf jaar geleden is sinds het boek over Odoornerveen 
uitkwam, lijkt het een goed idee om alvast de nieuwe geschiedenis van 
het dorp vast te leggen o.a. door het maken van foto's. 



Dat riep de vraag op waar dan wel de albums met foto's over de bouw van 
het dorpshuis en die van het feest van 150 jaar Odoornerveen waren 
gebleven. 
Na flink wat speurwerk in de grote inloopkast kwamen de albums toch 
boven water. Ze zullen nu een plaats krijgen in de archiefkast die door de 
"Commissie Boek" is aangeschaft. 
Op het programma staat weer een schoonmaakactie en er is weer een 
paasvuur gepland op het land achter de familie Uiterwijk. 
Natuurlijk kwamen ook nog even het onderhoud van bermen en wegen 
aan de orde. Dit laat nogal te wensen over. Plaatselijk zijn er gaten en 
verzakkingen ontstaan wat een van de bezoekers deed opmerken: "Daor 
bij de gemiente zitten ze op een bult zaand en wij zitten hier in 't veen". 
Terecht of niet, hier en daar ontstaan situaties die gevaarlijk zijn. 
 
Voor het laatste uur van de vergadering was onze wijkagent Alberts 
uitgenodigd; het was indrukwekkend om zijn koppel met daaraan een paar 
kilo aan wapens en ander tuig te zien.  
Hij is een van de vier wijkagenten in de gemeente Borger-Odoorn. Elke 
agent heeft een deel van de gemeente onder zijn hoede. 
Allerlei onderwerpen kwamen ter tafel, zoals inbraak, ongeluk, personen 
die zich verdacht ophouden, het gebruik van een verdedigingswapen etc. 
Hierna konden er nog vragen worden gesteld die duidelijk en uitgebreid 
door de heer Alberts werden beantwoord. 
Weer helemaal op de hoogte met het reilen en zeilen van ons dorp en met 
het werk van wijkagent Alberts was het een uur of elf geworden. 
Voor ik veilig naar huis kon moesten de ramen van de auto nog wel even 
worden schoongekrabd. Het schijnt weer winter te worden; hadden de 
mensen die er niet waren misschien al een voorgevoel? 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Ook voor maart hebben we weer een aantal getallen voor u getrokken, 
deze keer zes in totaal. Blijf alle getallen doorstrepen; eens zal van de 
kaart alle getallen afgestreept zijn en BINGO vallen! De getallen voor deze 
maand zijn: 

– 6 – 73 – 40 – 26 –  59 – 17 – 
 
Heeft u BINGO? Zet dan duidelijk uw naam en adres achter op de kaart 
en lever hem in bij Henk Nienhuis, Noordzijde 17. 
 



GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
 
Hieronder volgt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor district 
Odoornerveen en Eeserveen. 
 
VVD   73 stemmen D’66  21 stemmen 
Gem. Belangen 60  Christen Unie   2 
CDA   36 
PvdA   34 
Groen Links  29  Opkomst 55% 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
SCHOONMAAKACTIE – DOE OOK MEE! 
Dit jaar willen wij ook weer een schoonmaakactie houden in 
Odoornerveen en wel op zaterdag 20 maart. Er hebben zich al vrijwilligers 
aangemeld, maar er zijn nog wel meer mensen nodig om het door te laten 
gaan. Dus wil je ook graag een schone omgeving en heb je daarvoor wel 
een paar uurtjes over geef je dan op.  
We beginnen om 9.00 uur met een kop koffie of fris en om 09.30 uur gaan 
we op pad. Voor 12.00 uur zijn we wel weer klaar. Daarna drinken we nog 
wat. We roepen vooral ook jongeren op om mee te helpen. Is er nog 
iemand die een trekker met wagen beschikbaar heeft? 
       Koert Rossing  512855 
       Bert Begeman  381780 
 


