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Selekt Wonen Ter Veen Borger! Al meer dan 35 jaar hét adres in voor 
wooninspiratie en interieurbeleving. Met onze brede collectie in diverse 
stijlen op gebied van wonen, zitten en slapen kunnen wij al uw 
woonwensen in vervulling laten gaan!  
Laat u inspireren door de sfeervolle ambiance van onze interieurs en de 
gastvrijheid van onze winkel. Onze verkoopadviseurs helpen u graag om 
uw wensen te vertalen naar een bij u passend woonadvies. Bovendien 
zullen wij u laten zien dat begrippen als vakmanschap, service en kwaliteit 
bij Selekt Wonen Ter Veen Borger hoog in het vaandel staan! 
Selekt Wonen Ter Veen; een begrip in Borger en omgeving. De vertrouwde 
naam voor alles op het gebied van het interieur! 
Tot ziens in onze winkel 



OVO  OVO  OVO 
 
3x Gratis Proefles Perfect Pilates in Odoornerveen 
Werken naar een uitgebalanceerd lichaam, waar jij de controle over hebt? 
Ik heb de oplossing gevonden in Perfect Pilates: de eenvoudige 
oefenmethode voor een gestroomlijnd lichaam en meer kracht, lenigheid en 
balans. Beroemdheden als Madonna, Jodi Foster, Dustin Hoffman en Tiger 
Woods hebben het jaren geleden al ontdekt. Met Perfect Pilates is al dit 
moois ook voor gewone stervelingen binnen handbereik.  
Pilates is een fitnesssysteem uitgewerkt in het begin van de 20e eeuw door 
Joseph Pilates. Pilates noemde zijn methode Contrology, omdat hij 
overtuigd was dat zijn oefeningen de mentale vermogens gebruikt om de 
spieren te beheersen. De nadruk van de methode ligt bij de spieren die 
ervoor zorgen dat het lichaam in de correcte balans staat en de 
ruggengraat ondersteunen. Net zoals bij yoga legt Perfect Pilates nadruk 
op de principes: Centriciteit, Concentratie, Controle, Precisie, Ademhaling 
en vloeiende bewegingen. Perfect Pilates oefeningen zorgen voor een 
evenwichtige ontwikkeling van alle spiergroepen. 
Perfect Pilates is geschikt voor iedereen (jong en oud) die op zijn eigen 
niveau op verantwoorde wijze wil werken aan een sterkere rug, plattere 
buik en strakke benen en billen. We trainen op het ontwikkelen van kracht, 
lenigheid en balans. Pilates bestaat voornamelijk uit grondoefeningen en is 
daardoor bij uitstek geschikt voor mensen met gewrichtsklachten. Ook is 
deze vorm van trainen heel goed ter voorkoming van rugklachten.  
Iedere maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur wordt er een Perfect Pilates 
les gegeven in de gymzaal van Odoornerveen, Zuidzijde 16c. Iedereen die 
geïnteresseerd is, is van harte welkom voor 3x een gratis proefles. 
 
Dorien Zuidland 
0591-387151 



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Skeelertocht, 20-06-2010 
Hallo, beste mensen,  
Het is alweer een tijdje geleden dat we de Skeelertocht 2010 hebben 
gereden. Met een deelname van 26 personen waren wij, als ijsvereniging 
zeer tevreden! Er kunnen natuurlijk altijd meer mee doen, maar nu was het 
al gezellig druk op de baan, die vanaf Cremers tot het keerpunt op het plein 
van Arends was. 
In totaal werd een lengte van 337.35 km gereden door alle deelnemers. De 
meeste kilometers werden gereden door Ben van Driel namelijk 24.7km! 
Keurig gedaan! Ook niet onverdienstelijk is de tweede plek door Lisanne 
Begeman met 23.4 km. Marjan Brauckman heeft de derde plek met 
22.1km. Iedereen heeft een medaille meegekregen met zijn of haar 
behaalde kilometers erop. Al met al een hele gezellige dag met veel 
sportiviteit!  

Met vriendelijke groet, 
Bestuur IJsvereniging 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Klootschieten 
Zondag 27 juni waren 18 personen aanwezig om te gaan klootschieten. Het 
was schitterend weer en de temperatuur was hoog, maar in het bos was de 
warmte goed te doen.  
Er was een indeling gemaakt van 4 groepen. De teams waren zo 
samengesteld dat er in elk team wel een paar kinderen aanwezig waren. 
Dat de kloot niet altijd de goede kant op ging overkwam iedereen wel een 
keer. Sommige paden was het gras zo hoog dat er vaak naar de bal 
gezocht moest worden. Maar dat mocht de pret niet drukken.  
Op de helft van de route was een rustplaats gecreëerd waar iedereen 
frisdrank en een versnapering kreeg aangeboden. Deze post werd 
verzorgd door Laura en Mariska. 
Het winnende team met 99 worpen: Johan Oosting, Anita Begeman, 
Paulien Wolthuis, Christel Wolthuis en Iris Wolthuis 
Na afloop was de prijsuitreiking op het terras van de Miet, waar het nog een 
tijdje heel gezellig was. 
 
Zomergroet c.v. MIK 
Zaterdag 28 augustus zijn de dames van het bestuur van 
c.v. MIK weer langs alle huizen gegaan, die mee hebben 
gedaan met de jaarlijkse zomergroet. 
Aangezien de fietspuzzeltocht werd afgelast en de 
deelnemers daaraan, daardoor de plantjes niet konden 
keuren, besloten de dames om de keuring deze keer zelf uit te voeren. Van 
de in totaal 25 deelnemers, bleven er nog 22 over om te keuren. Bij de 
andere 3 hadden de plantjes de zomer niet overleefd. Ter plekke werden er 
foto’s van de plantjes gemaakt, die achteraf werden beoordeeld. De uitslag 
is als volgt: 
   1. Linda Boegheim 
   2. Marthy Ploeger 
   3. Hans Evenhuis 
De wisselbeker die hieraan verbonden is, zal worden gegraveerd met de 
naam van de winnares en wordt daarna bij haar thuis bezorgd. Dus Linda, 
bij dezen gefeliciteerd en de wisselbeker zal je binnenkort tegemoet zien. 
Bij dezen willen wij iedereen bedanken voor jullie deelname. 
 

Vriendelijke groet en tot ziens bij de volgende activiteit. 
Bestuur c.v. MIK 



 

c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Fietspuzzeltocht c.v. MIK 
Aangezien de weersvoorspellingen voor zondag 29 
augustus zo verschrikkelijk slecht waren, werd door het 
bestuur besloten om de fietspuzzeltocht af te lassen. 
Een gedeelte van de route was door alle hoeveelheid 
regen ook niet begaanbaar. Alle personen die zich hadden opgegeven zijn 
hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.  
Wel is besloten om de fietspuzzeltocht naar een andere datum te 
verschuiven. Zie elders in deze Snikke. Wij hopen dat het weer ons dan 
opnieuw geen roet in het eten zal gooien en dat we er dan alsnog een 
leuke geslaagde middag van kunnen maken. Noteer de nieuwe datum 
alvast in uw agenda. Wij rekenen dan ook op uw komst! 

Bestuur c.v. MIK 
 
 



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden, 
De vakantie is achter de rug en de kaarthanden jeuken alweer. Op 8 
september a.s. kunt u uw eerste rondje klaverjassen. De kaartinleg voor het 
seizoen 2010/2011 is € 2,- per keer. Hieronder treft u het volledige 
kaartschema aan. Aanvang iedere avond: 20:00 uur. Locatie: Dorpshuis 
“De Miet”. Voor de duidelijkheid, u mag 6 keer missen en dingt dan nog 
steeds mee naar fantastische eindprijzen. Wij hopen daarom op geweldige 
animo.  
08/09/2010 
22/09/2010 
06/10/2010 
20/10/2010 
03/11/2010 
17/11/2010 

01/12/2010 
15/12/2010 
29/12/2010 
12/01/2011 
26/01/2011 
09/02/2011 

23/02/2011 
09/03/2011 
23/03/2011 
06/04/2011 
20/04/2011

 
 



DORPSFEEST 2010 
 
DVD’s dorpsfeest 2010 
Tijdens het dorpsfeest zijn van de toneelavond op de zaterdagavond en de 
circusvoorstelling op de zondagmiddag filmopname’s gemaakt. Van beide 
voorstellingen is er een dvd te bestellen. Kosten hiervan €2,50 per dvd. 
U kunt deze telefonisch of via de mail bestellen bij: 
    Bert en Anita Begeman 
    Tel: 0591-381780 
    bertbegeman@hetnet.nl 
Een ieder die zijn of haar bestelling al had doorgegeven, heeft de dvd 
inmiddels ontvangen. Mochten wij iemand vergeten zijn, bel of mail dan 
even via bovenstaande gegevens. 
 
Ballonnenwedstrijd voor de jeugd  
We hebben tijdens het feest van afgelopen zomer 60 ballonnen opgelaten, 
waarvan er inmiddels 12 kaartjes zijn teruggestuurd. De ballonnen zijn 
tijdens het oplaten richting Emmen vertrokken, maar door de wind zijn ze 
uiteindelijk in Noord-Duitsland geland. 
Het is altijd leuk om te zien waar de ballonnen terecht zijn gekomen. Het 
bleek dat de ballonnen allemaal in dezelfde regio zijn “geland”. We hebben 
de afstand, die de ballonnen hebben afgelegd, bepaald d.m.v. de 
routeplanner. Degenen die het verst van Odoornerveen zijn “geland” zijn: 
1  Annemiek Brauckman 289,1 km.  Rethem 
2  Iris Wolthuis  263,9 km Hohenaverbergen 
2  Christel Wolthuis 
2  Leonie Oosting 
2  Iris Bonga 
3  Sem v.d.Meulen  256,8 km Kirchlin 
4  Thijs Bloeming  234,2 km Sustedt 
5  Lars Eggens  228,6 km Bassum 
5  Pascal Eggens   
6  Ben v. Driel   120,1 km Emstek 
7  Jeffrey Eggens  95,9 km Lastrup 
8  Sarah Oosting  53,5km Haren 
De winnaars krijgen binnenkort een mooi prijsje. 
 

Met vriendelijke groet 
M.I.K. en Plaatselijk Belang. 

 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Opbrengst ophaalactie oud ijzer 
De 'SVO helpt met opruimen' actie was een groot succes. Velen hebben 
met veel enthousiasme hun oude ijzer, accu's en andere metalen 
materialen gedoneerd aan SVO, wat uiteindelijk een bedrag van € 492,50 
heeft opgebracht. Iedereen heel erg bedankt!! 
Vanwege het succes van deze actie, gaan we dit volgend jaar in mei of juni 
nog eens doen, dus bewaar uw oude ijzer en let op de aankondiging 
volgend jaar, dan komt SVO weer helpen met opruimen!  
 
Start nieuwe biljartseizoen 
Op maandag 13 september aanstaande begint het nieuwe biljartseizoen. 
Elke twee weken op maandagavond vanaf acht uur bent u van harte 
welkom om in het dorpshuis te komen biljarten. 
 
Barcompetitie 
Zoals u elders in deze Snikke kunt lezen is er een heuse barcompetitie 
gaande in Odoornerveen. De barcompetitie is een initiatief van de jeugd uit 
Odoornerveen en van SVO. 
SVO heeft samen met de jeugd in de leeftijd 16 - 26 enkele maanden 
geleden om tafel gezeten om van hen te vernemen wat SVO zou kunnen 
organiseren voor deze groep. Dit overleg heeft plaatsgehad in 
samenspraak met cv MIK en OVO. De jeugd heeft in het bewuste overleg 
aangegeven graag een barcompetitie te starten in Odoornerveen. 
Wat houdt een barcompetitie in? Een barcompetitie is eigenlijk een 
wedstrijd in het organiseren van de "leukste" feestavond voor de doelgroep. 
Door en voor de jeugd, dus! Alle jeugd uit Odoornerveen (e.o.) heeft de 
gelegenheid gehad om zich aan te melden als team captain. Elke 
teamcaptain mag 1 "feest" avond in Odoornerveen organiseren en het 
team met de meeste bezoekers wint een prijs. De prijs wordt uitgereikt op 
een door SVO te organiseren laatste feestavond. Inmiddels hebben zich 4 
enthousiaste teamcaptains met hun teams aangemeld! De teamcaptains 
zijn: Sanne Dijks, Sara Hoekman, Wendy Cremers en Rick van der Horst. 
Wat valt er te winnen? Het winnende team krijgt "eeuwige roem" middels 
een plakkaat in het dorpshuis met daarop de vermelding van het winnende 
team en verder mag de teamcaptain met een select gezelschap een avond 
naar een disco naar keuze of gebruik maken van een aantal 
consumptiebonnen, te besteden in het dorpshuis. De keuze is aan de 
teamcaptain en zijn of haar team. 



Inmiddels heeft er al 1 barcompetitie-avond plaatsgevonden, waarover u, 
zoals gezegd, meer leest in deze Snikke. De volgende barcompetitie-avond 
staat gepland op vrijdag 29 oktober 2010. Hierover zult u spoedig meer 
horen van de team captain. 
Als u vragen heeft over de barcompetitie, dan kunt u bellen met Hans Dijks 
(06-29223051) of Marco den Aantrekker (06-47780725). 
 
Donateurs SVO 
Afgelopen mei is SVO bij u aan de deur geweest om te vragen of u 
donateur wilt worden van Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen. Het 
heeft SVO bijzonder verheugd om te zien dat ruim 67% van alle 
huishoudens in Odoornerveen donateurs is geworden van SVO. Wij zijn 
erg blij met uw bijdrage, zowel vanwege de extra financiële ruimte die deze 
bijdrage aan SVO geeft, zeker ook vanwege het signaal dat hiermee door 
de bevolking van SVO wordt afgegeven over het belang dat we met elkaar 
hechten aan een centrale sociale voorziening in ons dorp. 
SVO doet er alles aan om deze centrale voorziening in Odoornerveen op 
het hoogst mogelijke niveau te houden. Het is erg fijn om te merken dat we 
hier niet alleen voor staan!! Hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot 
volgend jaar. 

Namens SVO 
Alexander Evenhuis en Marco den Aantrekker 

 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De BINGO-actie van het vorig seizoen is al enige tijd geleden. Hier nog de 
prijswinnaars. Er zijn in totaal 18 volle bingokaarten met een geldprijs. 
Mensen bedankt voor uw deelname en de prijswinnaars alsnog 
gefeliciteerd met uw gewonnen prijs. Deze zijn inmiddels bij u thuisbezorgd. 
 
1-J.Breukelman-Naber, ZZ12, €25,- 4-Fam.Nienhuis, NZ17, €10,- 
    Fam.Nienhuis, NZ17, €25,- 5-G.Vrielink, NZ25a, €7,50 
2-S.Oosting, ZZ25, €20,-     J.Noorlander&M.Lu, ZZ22, €7,50 
3-HM.van Gerwen, ZZ46, €15,-    Fam.Nienhuis, NZ17, €7,50 
   RP. Reiling, BZ20, €15,-  6-HJ. Pleiter, Vlagtwedde, €5,- 
   Eliska van Heyningen, NZ7j, €15,-    Gineke Loman, BZ12, €5,- 
   JW. Van de Rhee, ZZ22b, €15,-    Fam. A.L. Evenhuis, NZ7d, €5,- 
   Penning-Arends, AW3, €15,-    S.Oosting, ZZ25, €5,- 
4-Penning-Arends, AW3  €10,-    K. Beuker, BZ2, €5,-     
  



OVO  OVO  OVO 
 
Beachvolleybal 2010 
Aanstaande zondag (12 september!) is het weer 
zover; het in de ‘zandbak’ achter de gymzaal 
wordt in tweetallen gestreden om de beachvolley-
cup. Titelverdedigers Rick van der Horst en 
Jorick Elling zullen van de partij zijn en als 
organisatie rekenen we op een spannende strijd!  
 
De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en net als andere jaren zullen er in 
samenwerking met SVO hapjes en drankjes te koop zijn. Op grasveld zal er 
weer genoeg te spelen zijn voor de kinderen die niet deelnemen en 
natuurlijk ontbreekt ook de ballonnenwedstrijd niet. 
Tot aanstaande zondag op de BEACH !! 
 
Sporten in Odoornerveen 
Na de welverdiende zomervakantie zijn alle sporten zijn weer begonnen. 
Doe nu eindelijk eens dat wat je al zo lang van plan was; kom van de bank 
en ga gezellig mee-sporten in je eigen dorp! Lichaamsbeweging is voor 
iedereen belangrijk en gezond. 
Sportvereniging OVO biedt het volgende aan; 
 
Maandagavond: 
20.00 uur;  Pilates   olv  Dorien Zuidland 
Woensdagmiddag in de oneven weken: 
14.00 uur; Bewegen 55+  olv  Dorien Zuidland 
Woensdagavond: 
20.00 uur; Tae Bo  olv  Harma Bos 
Donderdagavond: 
19.30 uur Volleybal  olv  Wilma van Tellingen 
Vrijdagavond: 
19.30 uur Zaalvoetbal  geen leiding 
 
Alle sporten kunnen 3x vrijblijvend worden bezocht om te kijken of het iets 
voor je is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edwin 
Broekkamp; 06 – 13949210 
 



Attentie Oproep Verzoek Aanvraag 
Via een mail van de dorpsvereniging “De Kiel” kwam de vraag of iemand 
iets weet van het Lendekampsveentje dat in het Odoornerveen zou moeten 
liggen. Zijn er Odoornerveners die hier iets meer over kunnen vertellen? 
Graag reactie naar Bettie Kuipers via mail naar bettie-oveen@hetnet.nl of 
telefonisch naar 0591-614909. Alvast dank!! 


