
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M   5 december 2012    
Voorbij is de zomer besef ik, als ik juist voor een losbarstende hagelbui 
binnen ben. Buien stomen – op de radar – de hele dag al noordwaarts en 
eigenlijk is het een wonder dat het tot nu toe alleen maar bij wat licht 
gespetter is gebleven. Met het ingaan van de wintertijd is het 's avonds al 
weer vroeg donker; voor het werk maakt dat echter weinig verschil. 
De oogstwerkzaamheden zijn op veel plaatsen nog in volle gang. Zware 
aardappel- en bietenrooimachines trekken hun banen van 's morgens 
vroeg tot 's avonds (heel) laat om zoveel mogelijk te oogsten. Af en toe 
verhuizen ze naar een ander perceel met een of twee grote kippers in hun 
kielzog. Overal liggen en komen enorme hopen aardappels en 
suikerbieten. De oogst van een heel jaar. Naar beste kunnen hebben de 
boeren hun gewassen verzorgd. 
De oogst is een race tegen de kalender. Je bent afhankelijk van het weer 
en weet nooit hoeveel en hoe lang het zal gaan regenen of wanneer de 
winter in zal vallen.  
Daarom wordt er zo lang mogelijk doorgewerkt, ook als het donker is. 
Trekkers en machines zijn tegenwoordig voorzien van veel lampen. 
Hoe anders moet het leven geweest zijn toen er nog geen trekkers en 
machines waren en geen elektriciteit. 
In mijn jeugd (lang geleden) en wonend aan een zandweg – aangemerkt 
als "onrendabel gebied" - hadden we alleen maar petroleumlampen. Als 
kind wisten we nauwelijks dat er ook elektriciteit bestond. Moest je nog in 
de stal of schuur iets doen, dan nam je een lantaarn mee. 
Het had ook wel wat: 's avonds met een stallantaarntje voor de koeien 
langs naar "de plee". Romantisch? Ik ben wel blij dat het nu anders is. 
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AGENDA 
 
  5 nov – Biljarten 
  8 nov – Bowling Oringermarke (Vrouwen van Nu) 
10 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
10 nov – Klussendag (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
14 nov – Klaverjassen 
17 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
19 nov – Biljarten 
20 nov – Vrouwen van Nu 
24 nov – Schaatsen De Smelt (IJsvereniging) 
28 nov – Klaverjassen 
  3 dec – Biljarten 
  5 dec – Laatste dag copy inleveren De Snikke 
  5 dec – Sinterklaas (c.v. MIK) 
12 dec – Klaverjassen 
14 dec – Officiële overdracht verenigingsgebouw 
15 dec – Oud papier (IJsvereniging) 
17 dec – Biljarten 
18 dec – Vrouwen van Nu 
25 dec – Eerste Kerstdag 
26 dec – Tweede Kerstdag 
28 dec – Schaatsen De Smelt (IJsvereniging) 
31 dec – Oud Jaar 

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

 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
c.v. MIK  Sinterklaas 5 december 2012 
 
Ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar Odoornerveen. Dit is gewoon op 5 
december. Sinterklaas komt graag bij u thuis maar wil dit wel van te voren 
weten. Een ieder die het leuk vindt om Sinterklaas en zijn Pieten op 
bezoek te krijgen graag even opgeven bij: 
 
Anita Begeman  Tel: 381780 
Wendy Cremers Tel: 531825  

c.v. MIK 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
LET OP! Lampionnenkeuring op zaterdag 10 november! 
De lampionnenkeuring van c.v. MIK zal ook dit jaar weer plaats gaan 
vinden in dorpshuis “De Miet”. Alleen op zondag wordt er nooit langs de 
deuren gelopen. In sommige dorpen gaan de kinderen op zaterdag langs 
de deuren en in sommige dorpen op maandag. Wij als bestuur hebben 
ook voor zaterdag 10 november gekozen. Alle kinderen die nog naar de 
basisschool gaan, zijn van harte welkom om hun mooie lampion te laten 
keuren. Wij als jury hopen dit jaar op hele mooie lampions en natuurlijk 
leuke nieuwe liedjes. Wij laten ons graag verrassen. Na het zingen krijgt 
ieder kind een leuk presentje mee naar huis. Dus wij hopen dat alle 
kinderen weer langs zullen komen. De deuren van het dorpshuis zijn 
geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur. Wij zien jullie dan! 
 
Sinterklaas komt weer in ons dorp!!! 
Sinterklaas heeft het bestuur van c.v. MIK laten weten, dat hij ook dit jaar 
ons dorp weer op zijn drukke route mee zal nemen. Op woensdag 5 
december, zal hij vanaf 17 uur weer rond gaan rijden, samen met zijn 
Pieten. Dus vindt u het leuk dat Sinterklaas uw huis met een bezoekje zal 
verblijden, geef u dan op bij een van de volgende personen: 
   Wendy Cremers tel. 531825 

Anita Begeman: tel. 381780 
 
Graag opgeven vóór maandag 26 november! 

Bestuur c.v. MIK 
 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Uitnodiging IJsvereniging Odoornerveen: 
 
Wij als bestuur van de IJsvereniging hopen natuurlijk op een mooie winter 
waarin veel geschaatst kan worden. Mocht het echter toch nog wat 
tegenvallen of als u de behoefte heeft om alvast wat te oefenen voor die 
mooie winter, nodigen wij onze leden uit voor het volgende: 
 

Zaterdag 24 november 2012 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan een ieder op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever”  in Assen gaan en op vertoon van 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 

Vrijdag 28 december 2012 
Van 17.00 tot 19.30 uur gaan we (voor zover mogelijk) gezamenlijk naar 
ijsbaan “de Bonte Wever” in Assen. Dan is er de mogelijkheid tot vrij 
schaatsen voor onze leden en voor de kinderen van de basisschool is er 
weer de gebruikelijke alternatieve dorpentocht met medaille! 
Verzamelen om 16.00 uur bij dorpshuis “de Miet”. Graag vooraf 
aanmelden bij H. Boels tel. 0591-387171 
 

Zaterdag 16 februari 2013 
Van 17.00 tot 19.00 uur kan een ieder op eigen gelegenheid naar 
kunstijsbaan “de Bonte Wever” in Assen gaan en op vertoon van 
lidmaatschapskaart vrij schaatsen. 
 
Op deze manier kan een ieder zich alvast op zijn eigen manier 
voorbereiden op het komende winterseizoen ! 

Het Bestuur 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
In de afgelopen bestuursvergadering heeft SVO opnieuw stilgestaan bij de 
thans afgeronde activiteiten in het kader van Kern & Kader. In gewone 
taal: SVO, namens het dorp, is nu de eigenaar van het verenigings-
gebouw. Nu dit langdurige traject, waarin flink is onderhandeld, eindelijk 
achter de rug is willen we daar ook formeel bij stilstaan. Het ligt in het 
voornemen dit te doen op vrijdagavond 14-12 aanstaande.  
We zijn nog niet volstrekt zeker of we deze datum qua planning halen, 
maar we willen u wel alvast verzoeken nu alvast deze datum in uw 
agenda vast te leggen. Zeker is dat we er een feestelijk gebeuren van 
gaan maken met een officieel tintje… In de Snikke van december treft u 
meer nieuws daarover aan. Houd deze Snikke in de gaten! 
Op vrijdag 16-11 staat onze avond voor de vrijwilligers van SVO gepland: 
we gaan opnieuw bowlen in de Oringermarke te Odoorn. Iedere vrijwilliger 
is inmiddels persoonlijk, per mail of per post benaderd. Bent u vrijwilliger 
en hebt u zich nog niet opgegeven? Doe dit alsnog en zo spoedig mogelijk 
bij het secretariaat! Ten gevolge van de vrijwilligersdag is het dorpshuis op 
16 november ’s avonds gesloten! 
De bestuursleden van SVO verkochten de afgelopen weken namens de 
Snikke aan een gedeelte van de Zuidzijde en de gehele Torenwijk 
BINGO-kaarten. We hopen dat we een goede bijdrage hebben kunnen 
leveren aan onze dorpskrant! 
Op 10 november aanstaande staat de halfjaarlijkse klussendag gepland. 
Tezamen met het bestuur zullen een aantal vrijwilligers een aantal 
geplande werkzaamheden uitvoeren. Deze keer gaan we ons in ieder 
geval bezighouden met onder andere het herstel van de speeltoestellen, 
het aanbrengen van een veer aan de garagedeur en het aanbrengen van 
ondersteunend materiaal ten behoeve van de lopende leidingen onder de 
vloer van het verenigingsgebouw. Met name met dit laatste klusje zal 
enige tijd gemoeid zijn.  

Namens SVO, 
Robert Nijboer 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Smokkeltocht. 
Vrijdag 19 November was het zover, de smokkeltocht in een nieuw jasje. 
Dit jaar was de smokkeltocht niet in een bos perceel, maar dwars door 
Odoornerveen heen. Er waren 19 deelnemers die over 2 groepen waren 
verdeeld. De ene groep moest vanaf het einde van de Borgerzijtak (bij 
Reilink) door het dorp naar de andere kant toe, het begin van de 
Noordzijde (bij Ties) en de andere groep  begon bij Ties en ging naar 
Reilink. Een afstand van 5,5 kilometer, moeilijk was het niet maar toch viel 
het voor sommige zwaar tegen, de een  kwam nog niet halverwege en 
een ander liep zonder moeite naar andere kant, weliswaar te verstaan via 
Schoonoord. Toch klasse om dat maar ff doen. Voor diegene die toch 
dachten dat het makkelijk was om door het dorp te gaan viel dat toch 
tegen, er was genoeg douane bij pad zo vroeg in de avond. Een 6 tal op 
de fiets en nog eens 4 in een auto. Maar ja als deelnemer was iedere auto 
en iedere fietser verdacht, dus was het wel goed opletten om niet gepakt 
te worden. 
Sommige inwoners kwamen spontaan naar buiten, omdat de hond aan 
sloeg er waren immers “vreemden” die door de tuin of achter over het erf 
liepen, na uitleg waren er geen boze gezichten en ze vonden het ook wel 
weer grappig, smokkeltocht dwars door het dorp. Omdat het einde niet 
snel in zicht kwam, de finish was nog ver te zoeken voor sommige, 
hebben we tegen 23 uur iedereen naar het dorpshuis gehaald, maar toch 
konden we nog een winnende groep aanwijzen want die waren met 5 
personen over gelopen zonder gepakt te worden en van de andere groep 
heeft 1 persoon de overkant gehaald. De winnaars hebben van een  taart 
genoten.  Een ieder heeft na afloop weer kunnen genieten van een kop 
snert, wat iedereen goed liet smaken. 
Jammer dat niet iedereen de finish heeft bereikt, maar wij vonden de 
opzet leuk en voor herhaling vatbaar. 

Bestuur c.v MIK. 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Modeshow bij Kamst Mode in Emmen. 
Op maandagavond 8 oktober waren de Vrouwen van Nu uit Odoorn en 
Odoornerveen uitgenodigd voor een modeshow in de zaak van Kamst 
Mode in Emmen.  De dames van onze afdeling gingen daar met eigen 
vervoer naar toe. De auto’s volgeladen met enthousiaste dames en op 
naar de modeshow. Het leuke hiervan was dat er van onze afdeling 2 
dames mee zouden lopen als mannequin in de show. De afdeling Odoorn 
had 3 dames geleverd. Bij aankomst in de zaak konden we een plaatsje 
zoeken op één van de stoelen die door de zaak heen stonden waar de 
mannequins voorbij zouden lopen. Allereerst konden we een kopje koffie 
met een plakje cake halen. De voorzitter van de afdeling Odoorn nam het 
woord en bedankte de firma voor de uitnodigingen en overhandigde een 
leuk stukje met paddenstoelen namens de afdelingen. Voor onze afdeling 
waren Truus van Eeden en Hinnie Dirks de klos.  Ze paradeerden als 
volleerde mannequins langs alle dames, die aan de stofjes wilden voelen 
en hardop commentaar gaven. De mevrouw van Kamst mode voorzag de 
binnenkomst  van de dames van de nodig uitleg over de kleding die zij 
droegen. Vooral de mooie slank afkledende broeken vielen in de smaak. 
Diverse kleurige jasjes moesten worden uitgedaan omdat de daaronder  
tevoorschijn komende truitjes en blouses ook goed bekeken konden 
worden. Het is leuk om het zo te doen omdat  bij een modeshow met 
echte mannequins je het wel uit je hoofd laat om eens aan de stoffen te 
willen voelen. Maar “onze” dames draaiden rondjes en lieten alles toe. De 
winterjassen waren ook mooi en zij hadden in de winkel al een label met 
daarop de verwijzing waarvoor je de jas zou kunnen gebruiken. 
Bijvoorbeeld “de hondenuitlaatjas”of “de viesweerjas” en zo nog een paar 
kreten. Na afloop van de show konden we zelf in de winkel uitgebreid wat 
leuks uitzoeken en de firma gaf iedereen 10% korting op de aankopen en 
als er een winterjas werd gekocht kreeg je er ook nog een doosje bonbons 
bij. Er werd door menigeen wat gekocht en Hinnie kocht bijvoorbeeld een 
aantal kledingstukken die ze had geshowd. Er waren statafels neergezet 
met daarop wat lekkere hapjes en iedereen kreeg nog een drankje 
aangeboden. Het was een gezellige avond en tijdens de terugreis was er 
genoeg gespreksstof. 

Marijke Uitbeijerse 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Agrarische dag Vrouwen van Nu. 
“welkom in het groenste dorp van Nederland” 
 
Donderdagmorgen 11 oktober vertrokken we met 16 dames naar 
Dwingeloo waar we met koffie en wat lekkers  werden ontvangen in Grand 
Cafe de Brink door de dames van de werkgroep uit Dwingeloo. Zij 
organiseerden deze keer de agrarische dag. Er waren 6 dagen voor 
uitgetrokken en daarin werden zo’n 1300 vrouwen verwacht. Een hele 
organisatie is dat. We werden welkom geheten en er waren wat 
huishoudelijke mededelingen waarna we in de bestemde groene bus 
stapten ( we hadden een groen polsbandje gekregen). Allereerst was er 
een bustocht door de schitterende omgeving en van commentaar voorzien 
door Koos, die heel wat te vertellen had. De tocht ging in eerste instantie 
door het Dwingeler veld en daarvan wist Koos te vertellen dat er veel werd 
gedaan aan een geluidswal tussen de A28 en het Dwingeler veld. Ook 
zouden de inheemse bomen zoals de Amerikaanse eik worden gerooid en 
stukken landbouwgrond afgegraven om daar weer heide te laten groeien. 
Er moest daar nogal wat vanaf gehaald worden omdat jarenlang de 
boeren die het beheerden de grond hadden “verrijkt” met kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen. Gezien het feit dat heide op arme grond groeit, moet 
dat eerst helemaal afgegraven worden. De chauffeur was fantastisch, 
zoals die de smalle weggetjes en bochten reed, nou, petje af. We kwamen 
door Lhee waar ieder huis een huisnummer had, van 1 tot 100. Dus geen 
straatnaam aanduidingen erbij. Mocht je daar ’s avonds iemand moeten 
opzoeken, dan ben je wel even bezig. Schitterend dorpje met mooie 
Drentse boerderijen. Onze tocht ging verder langs Ruinen en we hadden 
onze eerst stop bij Wijngaard Runa. Daar kregen van de bevlogen 
wijnboerin een inzage in de werkzaamheden van een biologische 
wijnboerderij. Zij werkt samen met haar man in deze wijnboerderij en doen 
alles zelf. Van wijnranken snoeien en oogsten en dan zelf de wijn maken. 
In de wijngaard zag je een heleboel zakjes aan de ranken hangen. Deze 
had ze zelf genaaid. Ze had 400 meter stof ( gaas dat aan de binnenkant 
van petten zit) gekocht en daar de zakjes van gemaakt. Dit was om de 
vogels en wespen te weren. Zij zouden de tuinen verder nog gaan 
uitbreiden met fruitbomen en struiken en daartussen groenten gaan 
verbouwen. Aardig wat werk. Na afloop konden we nog een glaasje wijn 
proeven. Dit lieten de meesten van ons geen tweede keer zeggen. De 
busrit ging daarna weer richting Dwingeloo waar ons in Grand cafe de 
Brink een lunch wachtte. De ronde tafels waren gezellig gedekt met een 



kraantjes kan voor de koffie en melk en karnemelk en jus d’orange. 
Allereerst werd er een kopje mosterdsoep geserveerd en daarna  konden 
we bij het buffet ons bordje vullen met brood, suikerbrood en 
krentenwegge. Een lekker kroketje en scrumbled eggs en diverse kaas en 
vleessoorten.  
Daarna kwam het middagprogramma en gingen we weer de bus in, maar 
nu waren we snel bij het volgende bedrijf, t.w. Vondeling Inspectietechniek 
en Training. De groep werd in tweeën gedeeld en op de begane grond 
werd de presentatie door de zoon van de heer Vondeling gedaan. Hij liet 
door o.a een leuk filmpje van Mister Bean de beginselen van het gebruik 
van de AED zien, waarna door hem werd voorgedaan hoe deze werkte. 
Verder vertelde hij over de trainingen die zij gaven inzake 
bedrijfsveiligheid. Ook geven zij een training over wat te doen als je auto 
te water rijdt. Bij hun kun je deze training daadwerkelijk meemaken. Na 
enige tijd kwam vader Vondeling van de bovenverdieping en ging hij ons 
het e.e.a. vertellen over de blusapparaten en demonstreerde hij een 
blusapparaat over de hoofden van sommige ( wat in slaap gesukkelde) 
dames. Hilariteit volop. Na deze verhelderende uitleg gingen wij weer de 
bus in naar de volgende bestemming. Dit was de ambachtelijke 
advokaatbereider Rosinkhof.  Hier werden we opgewacht met een heerlijk 
Rosinkhof likeurtje. Dat beloofde wat. In het zaaltje gaf de boerin ons door 
middel van een diavoorstelling het verleden en heden van de boerderij te 
zien. Zij waren vanwege ruilverkaveling uit Twente weggegaan en in 
Drenthe terechtgekomen. Zij hadden eerst boerderij ijs gemaakt, maar zijn 
daar nu mee gestopt en zich verder ontwikkeld door advokaat te bereiden. 
Dit wordt gemaakt zonder conserveermiddelen en er zit een lager 
percentage alcohol in dan in fabrieks advokaat. We werden verrast op 
twee soorten, de naturel en de amaretto advokaat. Deze waren allebei 
werkelijk heerlijk van smaak. Dit resulteerde dan ook in aankopen in de 
boerderij winkel. Daarna gingen we weer terug naar Dwingeloo waar ons 
nog een kopje thee of koffie wachtte en na een afscheids toespraak 
gingen we weer naar onze eigen auto’s. Bij het afscheid kregen we nog 
een tasje mee waar ook weer de nodige verrassingen inzaten en van de 
bezochte bedrijven de nodige folders en informatie. Al met al een hele 
mooie en leuke dag. 

Marijke Uitbeijerse 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Zoals in de vorige Snikke reeds is deden de ijsvereniging Odoornerveen 
en cv MIK gezamenlijk mee aan de clubkas-aktie van de Rabobank. Dit 
betekende dat ieder lid van de Rabobank een club van zijn keuze kon 
steunen via de Rabobank-site, waarna de Rabobank  € 5,- in de club-kas 
doneerde. 
Dit heeft geresulteerd in € 140,- voor de IJsvereniging en cv MIK, wat toch 
weer een leuke bijdrage van € 70,- betekent voor beide verenigingen. Wij 
zijn alle leden die op ons gestemd hebben en ook de Rabobank hiervoor 
zeer erkentelijk. 

Besturen c.v. MIK en IJsvereniging 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen weken hebben diverse verkopers vanuit verschillende 
verenigingen huis-aan-huis BINGO-kaarten verkocht. Namens de Snikke 
onze dank daarvoor! Ook aan u, kopers, dank: Dankzij uw bijdrage blijven 
wij in staat u geheel kosteloos te voorzien van het plaatselijke nieuws, 
gedurende tien keer per jaar. Ook dit jaar werden in het dorp weer zo’n 
1000 BINGO-kaarten aangeschaft.  
Hebt u geen verkoper aan de deur gehad? Misschien was u niet thuis! Wilt 
u alsnog BINGO-kaarten kopen? Neem dan even contact op met onze 
penningmeester, Bert Eggens (0591 512355). Hij kan u voorzien van de 
benodigde BINGO-kaarten, à € 0,50 per stuk. We blijven op deze manier 
BINGO-kaarten aanbieden tot 01-12-2012. Wij wensen u veel succes! 
 
Hieronder de trekking van de eerste 15 getallen: 

– 70 – 50 – 62 – 71 – 73 – 53 – 65 – 26 – 
– 54 – 14 – 6 – 16 – 17 – 59 – 48 – 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 20 pnt  Anne Ruiter   10 pnt 
     Anouk Boels   10 
     Marloes Boels   20 



 
 
 
 

OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDEN 
In Odoornerveen is door 7 personen gecollecteerd voor de 
brandwondenstichting. Vorige week heb ik, via de bank ,naar de 
brandwonden een bedrag kunnen overmaken van  é 283,47. Ze zullen 
hier wel blij mee zijn.  
Alle gevers worden bedankt voor de bijdrage en uiteraard een extra 
bedankje voor de collectanten. Ik hoop dat ik volgend jaar weer op de 
collectanten kan rekenen. 

Groet, Liesbeth Holman 

 
 
 

LET OP! 
De tieneravond van c.v. MIK op vrijdag 16 november 
a.s. gaat wegens te weinig opgave NIET door! 
 
 



 

GEZOCHT 
Op 20 oktober trokken er door Odoornerveen groepjes jongens- en 
meisjesscouts bepakt met grote volle rugzakken. Sommige groepjes 
hadden een trekkarretje bij zich dat ook vol bagage lag. 
Drie van de meisjes zagen het uitlopen van de tocht echter niet meer 
zitten. Tot hun geluk vonden ze bij een van de bruggen een man (die door 
hen werd beschreven als een vriendelijke man met grijzend haar) bereid 
om hen met de auto naar Odoorn te brengen.  
Bij het uitstappen vergaten ze echter om hun kleine gasbrander, waarop je 
iets kunt koken, mee te nemen uit de auto. 
Ze zouden dit apparaat graag terug willen hebben. Het probleem is echter 
dat ze geen enkel idee hebben welke man hen zo bereidwillig naar 
Odoorn heeft gebracht. 
Mocht de chauffeur van de auto zich herkennen in dit verhaal en de 
gasbrander nog in zijn bezit hebben, wil hij dan contact opnemen met de 
familie de Ridder, Zijtak 12, telefoon 0591-513254 

 
 
 
 

GESCHIEDENIS ODOORNERVEEN 
Zoekt u voor Sinterklaas of Kerst of voor een andere gelegenheid nog een 
passend cadeau? 
Wij hebben nog altijd boeken waarin de geschiedenis van Odoornerveen 
is beschreven: "150 Jaar Odoornerveen". Prijs € 10.00 
Verkrijgbaar op Borgerzijtak 12 
tel. 0591-381802, email: ginekeloman@online.nl 

 



 

ACTIVITEITEN ODOORNERVEEN 
 
KLUSSENDAG  10 NOVEMBER 
 

  LAMPIONNENKEURING 10 NOVEMBER 
 
   SINTERKLAAS  5 DECEMBER 
 

OFFICIELE OVERDRACHT VERENIGINGSGEBOUW 14 DECEMBER 


