
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   6 oktober 2011    
 
Sneller dan verwacht is deze vakantie weer voorbij. Het is nog geen 
herfst, maar toch voelt het als een nieuw seizoen. De kinderen gaan weer 
naar school. Sommige voor het eerst, al is dat niet meer zo precies aan te 
geven als eerder. 
In mijn tijd ging je eerst naar de kleuterschool, sommige kinderen ook niet, 
en pas als je naar de "grote" school ging was het pas echt. Dan leerde je 
schrijven en lezen en als je eenmaal door had hoe dat werkte dan ging er 
een wereld voor je open. Zo verging het mij tenminste. 
Tegenwoordig gaan sommige kinderen al het huis uit als ze nog maar 
baby's zijn en zo groeien ze vanzelf van de baby- naar de peuterklas en 
bijna ongemerkt leren ze allerlei dingen op veel jongere leeftijd. De stap 
van het basisonderwijs naar een vervolgschool is, geloof ik, nog bijna 
even groot als vroeger. Dan kom je echt in een nieuwe wereld terecht, in 
een ander dorp of stad, dan moet je ver fietsen of misschien wel met de 
bus. 
Het leven is één lange weg van leren. Ook al ga je niet meer naar school, 
toch heb je elke dag de kans om er wat bij te leren. Soms gaat dat 
vanzelf, soms moet je er moeite voor doen, maar alle kennis die je opdoet 
kan je later weer van pas komen. 
Eigenlijk wil ik het niet over het slechte weer van deze zomer hebben, 
maar je kunt er niet omheen. Het mooie weer dat we dit voorjaar hadden 
is al weer ver naar de achtergrond verschoven. In normale tijden zou er nu 
veel meer activiteit op het land zijn, maar het natte weer en de doorweekte 
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grond belet de meeste boeren om hun producten uit de grond en van het 
land te halen. Zelfs het koren staat er nog voor een deel op; de kwaliteit 
van het graan gaat op deze manier hard achteruit. Meestal komt op het 
laatst alles toch nog weer – min of meer – goed. Laten we hopen dat dit 
ook dit jaar zo zal zijn. 
Intussen zijn ook de activiteiten van de verenigingen in het dorp weer 
gestart. We zijn benieuwd wie dit jaar de grootste/zwaarste courgette 
heeft gekweekt. De courgette die hier in de tuin achter het huis is gegroeid 
ziet er indrukwekkend uit, maar we weten dat er in Odoornerveen altijd 
baas boven baas is. 
We hopen dat er weer veel deelnemers zij aan zowel de fietspuzzeltocht 
als aan het beachvolleybaltoernooi en veel toeschouwers die de ploegen 
aanmoedigen, maken de strijd extra spannend.  
Veel plezier met deze Snikke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 
 
  3 sep – Zomergroet c.v. MIK 
  4 sep – Fietspuzzeltocht c.v. MIK 
  7 sep – Start klaverjassen 
  8 sep – N.B.v.P. - Vrouwen van Nu (excursie) 
11 sep – Beachvolleybal SVO-Sport 
12 sep – N.B.v.P. - Vrouwen van Nu (met en in Odoorn) 
12 sep – Start biljarten in dorpshuis "De Miet" 
17 sep – Oud papier (c.v. MIK) 
21 sep – Klaverjassen 
  5 okt  – Klaverjassen 
  6 okt  – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
15 okt  – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
19 okt  – Klaverjassen 
28 okt  – Dropping c.v. MIK 

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

 



BEWEGEN 55+ 
 
Ons uitstapje met de vrouwen van de Gezelligheidsclub de Soos 
 
Het einde van het seizoen 2010 – 2011 sluiten wij af door iets gezelligs te 
ondernemen. Het liefst blijven we in de buurt van Odoornerveen in 
verband met de leeftijd van enkele dames die zelf nog rijden. Dorien 
Zuidland stelt voor om bij haar te komen; zij geeft ons beweeg- en 
houdingsoefeningen. 
Bij Dorien in de tuin, een prachtig plekje aan de Zuidzijde, drinken we thee 
met koek erbij en genieten van het mooie weer. Paarden, daar gaat zij 
voor ons over spreken, het is haar liefhebberij en ze geeft ook les. Wij 
dames weten wel van de paarden die vroeger voor de ploeg en wagen 
liepen. Terwijl Dorien uitgebreid vertelde vloog de tijd om. Er werden ook 
veel vragen gesteld. 
Dorien ontvangt een cadeautje en ook voor haar kindjes is er een 
kleinigheid. Daarna gaan we een hapje eten bij "Rij-maar-an". Aaltje is de 
penningmeester, dus alles komt goed in orde. 
 
OPROEP: Kom eens een keer kijken op de soos. Vanaf 15 september 
van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis "De Miet". Ook mannen zijn welkom! 
 

Annie Spinhoven 
 



SVO-SPORT 
 
BEACHVOLLEYBAL 2011 
Aanstaande zondag 11 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! 
 
Teams gevormd door een tweetal kunnen zich nog uiterlijk opgeven tot en 
met woensdag 7 september bij Edwin Broekkamp, 06-13949210. 
 
De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en net als andere jaren zullen er 
hapjes en drankjes te koop zijn. Op het grasveld zal er weer genoeg te 
spelen zijn voor de kinderen. Doe je niet mee, ook supporters zijn van 
harte welkom ! 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 meesporten in je eigen dorp! Lichaamsbeweging is voor 
iedereen belangrijk en gezond. SVO-Sport  biedt het volgende aan: 
 
Maandagavond 
20.00 uur;   Pilatus   o.l.v.  Dorien Zuidland 
Woensdagavond 
20.00 uur;  Tae Bo  o.l.v.  Harma Bos 
Donderdagmiddag in de oneven weken 
14.00 uur;  Bewegen 55+  o.l.v.  Dorien Zuidland 
Donderdagavond 
19.30 uur  Volleybal  o.l.v.  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. 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
  
AANKONDIGING DROPPING 
 
Wanneer: Vrijdag 28 oktober 
Aanvang: 19.30 uur 
Lokatie: Dorpshuis ‘De Miet’ 
Kosten: Leden gratis  
Niet leden:  1,50 euro 
 

Opgave: 
 
Anita Begeman 
0591 - 381780 
 
Mariska Oving  
0591 - 381509 
 
 
 
 
 
 

 
Na afloop staat er voor de deelnemers weer een lekkere kop snert klaar in 
het dorpshuis! 

Wij zien jullie graag op vrijdag 28 oktober! 
Bestuur c.v. MIK 

 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Op woensdag 24 augustus hadden we weer onze fietstocht. We 
vertrokken met 13 dames richting Westdorp waar we onze eerste stop 
hadden bij theeschenkerij “Kaatje aan de brink”. Na de koffie/thee en de 
lekkere taart/cake fietsten we richting Borger om dan door de bossen 
richting Exloo weer terecht te komen in het schapenpark.”Bij theehuis 
‘Poolshoogte” onze laatste stop voor een drankje of een sorbet. Het was 
een mooi tochtje, en een gezellige middag. De weergoden waren ons ook 
goed gezind, zodat we beide keren lekker buiten op het terras konden 
zitten. 
Er was een lid bij die jaren niet meer mee kon fietsen, maar zij heeft nu 
een elektrische fiets en vond het fijn dat ze weer mee kon. Dus voor leden 
die ook moeite hebben met een heuveltje, een beetje wind, of het aantal 
kilometers, maar eigenlijk nog wel mee willen fietsen. Koop ook zo’n fiets 
en je kunt wellicht nog  jaren meefietsen. Dames, wij willen natuurlijk wel 
vooropstellen het is maar een TIP, die wij jullie niet wilden onthouden. 
 

Groetjes van de reiscommissie Albertje en Stiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KLAVERJASSEN 
 
De vakantie is weer bijna achter de rug en de kaarthanden kunnen weer 
uit de kast. Op 7 september a.s. kunt u uw eerste rondje klaverjassen. De 
kaartinleg voor het seizoen 2011 - 2012 is € 2,- per keer. Hieronder treft u 
het volledige kaarschema 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.  
07/09/2011 eerste keer 
21/09/2011 
05/10/2011 
19/10/2011 
02/11/2011 
16/11/2011 
30/11/2011 
14/12/2011 
28/12/2011 

11/01/2012 
25/01/2012 
08/02/2012 
22/02/2012 
07/03/2012 
21/03/2012 
04/04/2012 
18/04/2012 laatste keer 

        Sjaak Janson



KLEURPLAAT 
 
Hallo jongens en meisjes, 
De vakanties zijn weer voorbij en het nieuwe kleurseizoen is weer 
begonnen. We hopen dat jullie allemaal weer mee doen. Doe je best en 
maak er iets moois van. Jullie kunstwerken kunnen weer worden 
ingeleverd op Noordzijde 23. 
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ZESKAMP c.v. MIK 
Het is alweer een tijdje geleden, maar 26 juni was er na een lange tijd 
weer een zeskamp op het sportveld bij dorpshuis "De Miet". Deze werd 
georganiseerd door c.v. MIK. Tijdens de voorbereidingen hadden we er al 
veel zin in. De ideeën waren snel bedacht en alles werd gereserveerd. 
Maar zonder deelnemers was een zeskamp moeilijk te organiseren. Nadat 
de sluitingsdatum afgelopen was en wij nog steeds heel weinig deelname 
hadden, zijn we zelf maar gaan rond bellen. Na enige inspanning hadden 
we uit elk deel van een straat een team. Er was zelfs een straat met twee 
teams. 
Zondagmorgen werd alles opgebouwd, het zonnetje scheen al volop en 
de stemming zat er goed in.  
Om één uur stroomden de eerste deelnemers binnen. Allemaal in een 
teamkleur. Toen de deelnemers en bezoekers de onderdelen zagen, 
waren er meerdere mensen die ook besloten om gezellig mee te doen. 
Ook werden de kindergroepen steeds groter, hierdoor hadden we bij het 
starten van de spelen zeven volwassen teams en twee kinderteams. 
Na een korte uitleg konden de spelen beginnen. De sfeer zat er goed in. 
Nadat er vijf onderdelen tegen elkaar gespeeld waren was er nog de 
buikglijbaan voor elk team apart. Alle scores werden geteld en 
opgeschreven, waaruit uiteindelijk een winnaar kwam. Maar voordat de 
uitslag bekend werd gemaakt moest er nog druk gerekend worden. De 
teams namen ondertussen een drankje op het terras bij "De Miet" en de 
jury kon alle punten optellen. Na heel wat telwerk kwam Noordzijde 1A er 
als winnaar uit. Nogmaals van harte gefeliciteerd.  
MIK kijkt terug op een zeer sportieve en geslaagde middag. 

c.v. MIK 


