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AGENDA 
 
11 nov – Lampionnenkeuring 
14 nov – BINGO 
17 nov – Klaverjassen 
20 nov – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
  3 dec – Laatste dag copy De Snikke inleveren 
  5 dec – Sinterklaas 
18 dec – Oud papier (OVO) 

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

 
 
 



 

N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Verslag van de gezamenlijke avond van de Vrouwen van Nu uit 
Odoornerveen, met de  afdeling Odoorn op maandag 11 oktober 2010, in 
cafe restaurant Boshof in Odoorn. 
We waren met 71 dames en na een kopje koffie en een koekje kwamen er 
wat mededelingen voor de afdeling Odoorn waarna de gast van de avond 
Hennie Kuijer, ons kwam vermaken met sketches en liedjes. De avond was 
geheel in het Drents, dus dat was een leuke bijkomstigheid. Hennie is 
bekend van RTV Drenthe van o.a. Hemeltied. 
Er werden herinneringen opgehaald aan de kleuterjaren  en liedjes 
gezongen en sommige dames konden het  nog letterlijk meezingen! Haar 
kinderen en kleinkinderen  kwamen ter sprake en voor velen waren de 
verhalen zeer herkenbaar. De tijd van dansen en petticoat  werd even 
teruggehaald met liedjes door Hennie zelf  begeleid op de gitaar. 
Verder vertelde Hennie dat ze  honderden blikken heeft  verzameld en in 
veel blikken zit dan weer iets met een verhaal. Daar vertelt en zingt ze over 
in haar theater aan huis. Versjes uit de poeziealbum kwamen  door Hennie 
ook weer terug in onze herinnering. 
Als de mensen vragen hoe kom je toch aan die verhalen zegt Hennie altijd : 
“een beetje van mezelf en een beetje van een ander”. 
Kortom een avond vol leuke anekdotes en liedjes . 

Marthy Ploeger-Elzinga 



SOLA FIDE 
 
Nieuwe website Gospelgroep Sola Fide 
Gospelgroep Sola Fide heeft een nieuwe 
website! www.solafide.nl  
Sola Fide is opgericht op 18 september 
1983 en bestaat momenteel uit tien 
enthousiaste leden en wordt begeleid door een live combo.  
Wij treden op tijdens kerkdiensten en samenkomsten, maar werken ook 
mee aan concerten en festivals. Onze grote kracht ligt in het feit dat wij 
veelal eigen nummers spelen, in de vorm van eigengemaakte teksten op 
eigentijdse toegankelijke muziek. Ook staan er inmiddels een groot aantal 
Opwekkingsliederen op ons programma waarmee we een heel concert 
kunnen vullen. Momenteel werken wij aan onze eerste volledig verzorgde 
dienst met als thema RESPECT. 
Wij oefenen op vrijdag van 19.30 - 22.00 uur in ‘de Rank’ van de PKN Kerk 
‘De Wijngaard’, Kerklaan 35 te Schoonoord.  
Wilt u meer weten over Sola Fide, kijk dan op onze nieuwe website! 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
11 NOVEMBER LAMPIONNENKEURING  
Op donderdag 11 november (17.30 uur tot 18.30 uur) 
is de Miet open voor de lampionnenkeuring. 
Wij zijn ook dit jaar benieuwd wat we te zien en te 
horen krijgen.  
Alle kinderen t/m 12 jaar zijn welkom. 
Natuurlijk is er voor elke deelnemer een leuke verrassing.  
  

14 NOVEMBER BINGO  
Op zondag 14 november is in de Miet weer de jaarlijkse 
bingomiddag! De Miet is open om 14.00 uur. 
De eerste bingo gaan we draaien om 14.30 uur.  
Natuurlijk is deze middag voor jong en oud.  Ook dit jaar 
is het springkussen weer aanwezig in de sportzaal.  
U komt toch ook?! 

 
5 DECEMBER SINTERKLAAS     
Wij hebben bericht gekregen dat de Sint ook dit jaar 
weer door Odoornerveen zal rijden. 
Dit gebeurd op zondag 5 december vanaf 15.00 uur.  
De Sint wil alleen nog weten bij wie hij mag stoppen 
en even naar binnen kan komen. 
Wendy (tel. 382471) en Anita (tel. 381780) zijn bereid 
om deze adressen aan de Sint door te geven.  
 

Vriendelijke groet en tot ziens. 
Bestuur c.v. MIK 

 


