
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  2 oktober 2013    
 
Opeens is het al weer september en tijd om aan de eerste Snikke van de  
34ste jaargang te beginnen. Wij hopen dat er ook dit jaar weer elke 
maand een dorpskrant bij u in de bus valt. Wij doen ons best om u van 
allerlei zaken die met Odoornerveen hebben te maken, op de hoogte te 
houden. 
Wij zijn daarvoor voor een deel afhankelijk van de kopij die door de 
verenigingen van ons dorp wordt aangeleverd maar ook iedere inwoner 
kan zijn of haar kopij aan ons kwijt. Heeft u / heb je/ iets bijzonders te 
melden of wil je iets over je vakantiebelevenissen vertellen, laat het ons 
schriftelijk (of nog liever) per mail weten. De inleveradressen staan aan de 
binnenkant van het groene omslag. 
Intussen is de kleur van de landerijen sinds juni voor een groot deel 
veranderd van frisgroen in kaal gemaaid land. Het koren is van het land, 
het stro verhakseld of geperst en de vele velden met hennep zijn 
gemaaid, gedroogd en in grote pakken geperst. De percelen met 
aardappelen en suikerbieten doen hun best om nog wat bij te groeien en 
dankzij het veel kunstmatig en langdurig beregenen zijn nog niet alle 
gewassen op hun retour. Het lijkt erop dat het binnenkort toch echt zal 
gaan regenen en dat zal voor veel boeren een opluchting zijn. 
Toch hebben veel mensen genoten van deze laatste week: een toegift van 
de zomer. 
c.v. MIK heeft voor a.s. zondag – 8 september - een fietspuzzeltocht 
uitgezet en hoopt op flink wat deelnemers.  
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En hoe zou het zijn gegaan met de uitgezaaide zonnebloemzaadjes? De 
lengte van de planten zal zaterdag door c.v. MIK worden gemeten. 
Half augustus stond er een artikel in de krant over het "snoeien" in 
lichtmasten, dat wil zeggen dat er ook in Odoornerveen heel wat 
lichtpunten zullen verdwijnen. We hopen dat dit geen gevolgen heeft voor 
de verkeersveiligheid, want ook op een recht stuk weg kan het, vooral 
wanneer het 's nachts mistig is, zonder licht toch echt gevaarlijk zijn. De 
meeste wegen hebben ook geen witte strepen meer en dan is het 
onderscheid tussen weg en berm soms minimaal. 
Aan het begin van deze week konden we in de krant lezen over een "Bos 
van de Toekomst" dat te zijner tijd aan de Achterweg gerealiseerd zal 
worden. We zullen er vast wel eens meer over lezen. 
Om de kas van de Dorpskrant "de Snikke" op peil te houden wordt  ook dit 
jaar weer het BINGO-spel gespeeld. De kaarten hiervoor zullen u 
binnenkort worden aangeboden. Meer hierover leest u elders in de 
Snikke. 
Een goeie septembermaand gewenst! 
 
 
 
 



AGENDA 
 
  8 sep – Fietspuzzeltocht (c.v. MIK) 
10 sep – Vrouwen van Nu 
11 sep – Klaverjassen 
16 sep – Start verkoop BINGO-kaarten 
21 sep – Oud papier (c.v. MIK) 
25 sep – Klaverjassen 
  2 okt – Laatste dag copy Snikke inleveren 
  9 okt – Klaverjassen 
19 okt – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
23 okt – Klaverjassen 
25 okt – Smokkeltocht (c.v. MIK) 

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

 



KLEURPLAAT 
 
Eindstand 1 t/m 6 jaar  Eindstand 7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 40 pnt  Marloes Boels   60 pnt 
Milan Evenhuis 20  Anne Ruiter   30 
Norah Evenhuis 20  Gerrit Vos   20 
Maya de Waard 20  Sanne Boels   10 
Thijs Ruiter  10  Anouk Boels   10 
 
Iedereen heeft een klein presentje gekregen en nogmaals dank voor het 
inleveren van de kleurplaten. Ook dit seizoen komt in iedere Snikke een 
kleurplaat die gekleurd ingeleverd kan worden bij Marjan Brauckman, 
Noordzijde 23. Hopelijk is er wederom veel deelname. 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Evenals voorgaande jaren zullen we ook dit seizoen weer BINGO spelen. 
De verenigingen van Odoornerveen hebben de taak van de verkoop van 
de BINGO-kaarten weer op zich genomen. In de week van 16 tot 27 
september zal er iemand bij u langs komen om te vragen of u mee wilt 
spelen. Niet alleen heeft u kans op een leuke prijs bij een volle BINGO-
kaart, u levert hiermee ook een bijdrage aan het voortbestaan van onze 
dorpskrant. Mensen die buiten Odoornerveen wonen en toch graag willen 
meespelen, kunnen BINGO-kaarten verkrijgen bij Bert Eggens, Noordzijde 
7-G, Odoornerveen, tel: 0591-512355. 
De kaarten kosten € 0.50 per stuk en u mag zoveel kaarten kopen als u 
wilt! De eerste getallen zullen in de Snikke van oktober worden 
gepubliceerd. We wensen u in ieder geval succes met het doorstrepen 
van de nummers. 
 
 
 
 



VROUWEN VAN NU 
 
Donderdag 13 juni, fietsmiddag  NBvP. 
 
De gehele morgen werd de buienradar in de gaten gehouden. Zullen  we 
het fietsen door laten gaan of niet? De buien leken bij ons langs te gaan, 
dus toch maar fietsen ’s middags. Om 13 uur vertrokken we met een 
groep van 11 dames richting Kibbelveen. Albertje had inmiddels het “snot” 
al voor de ogen (letterlijk).  Ze was haar zakdoek onderweg  verloren.  Via 
het fietspad naar de Kibbelkoele gereden. Er stond een stevige wind, de 
temperatuur was lekker om te fietsen. Langs de Kibbelkoele naar Noord-
Sleen, waar Minie luidruchtig haar vriendin begroette. Wij vooraan 
dachten dat er minstens iets ernstigs gebeurde achter ons(gelukkig niet).  
Achter Noord-Sleen langs gefietst naar Sleen. 
Hier was onze eerste koffie- en plaspauze bij “de Deel”. We gingen zitten 
op het terras. Diegene die koffie bestelde had het goed voor elkaar. Zij 
kregen er een likeurtje bij. De stemming zat er gelijk goed in. Hopelijk 
konden ze nog een rechte lijn fietsen. Alie maakte nog een paar foto’s 
voor op de website. Ciska wilde graag nog even door Sleen om te kijken 
waar ze vroeger had gewoond. Dit hebben we maar achterwege gelaten, 
anders waren we niet voor het donker thuis. 
Vanuit Sleen ging de tocht langs de Jongbloedsvaart richting Diphoorn. 
Daar zijn we afgestapt om in ’t Hoorntje  te kijken, een woonwinkeltje met 
leuke “hebbedingetjes” en een meubelmakerij. Ook hebben we gekeken 
bij een project met biologisch moestuinieren. Dit is opgezet door een 
aantal vrijwilligers uit Diphoorn en omgeving die een moestuin misten in 
hun bestaan. Een boer uit Diphoorn stelde een stuk grond beschikbaar. Zij 
hadden ook een prijs gewonnen en zijn ondersteund door de 
postcodeloterij. Met dit geld hebben ze een soort van veranda en 
gereedschapsschuurtje kunnen bouwen. Hun wens is nog een hek om de 
tuin, om konijnen te weren (die weten ook wel wat lekker is). De groenten 
hadden nog wel wat zonlicht nodig; ze zagen er wel wat troosteloos uit. 
We vroegen ons af of dit ook iets was voor de inwoners van 
Odoornerveen, maar bedachten dat de meeste inwoners zelf wel ruimte 
hadden voor een moestuin. We stapten weer op de fiets nadat er 
snoepjes waren rondgedeeld ( het deed mij denken aan een schoolreis). 
Achter Diphoorn langs gefietst richting Noord-Sleen, waar de volgende 
koffie- en plaspauze was. We belandden op het terras van Wielens. Het 
was tot nu toe droog en redelijk van temperatuur. Er werd fris, koffie, thee 
en bier besteld. Hier hoorde natuurlijk wel gebak bij, dit hadden we nog 
niet gegeten. 



Daarna weer op de fiets door het fietstunneltje van Noord-Sleen richting ’t 
Haantje. In het tunneltje kwam enig jeugdsentiment bij sommige dames 
naar boven en we gingen gillend door het tunneltje (de naweeën van de 
koffielikeur). We reden door ’t Haantje, langs het Oranjekanaal  richting 
Odoornerveen. Helaas begon het toen te regenen. Moesten we toch nog 
de regenjas aan. Het was nu niet zo erg, we waren op de terugreis. We 
kwamen tot de conclusie dat het dicht bij huis ook goed toeven is. Het was 
een geslaagde middag. 

Hinnie Dijks 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Opbrengst oud papier-inzameling juni 2013 
Het oud papier heeft in juni jl. circa 200 euro opgebracht. 
 
Bedankt! 
Het bestuur van SVO bedankt alle donateurs voor hun bijdrage voor 
2013!" 
 
Opbrengst oud-ijzeractie 
De opbrengst van de oud-ijzeractie bedroeg dit jaar 2960 kg. Met een 
oud-ijzerprijs van 14 eurocent per kilo leverde dit 414,40 euro op!  
Het bestuur van SVO bedankt graag alle bewoners van Odoornerveen 
voor het oude ijzer, de familie Wolthuis voor het ter beschikking stellen 
van de trekker en kipper en Rien en Jacco Lukkien voor hun inzet bij het 
ophalen. 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
FIETSPUZZELTOCHT 
 
Zondag 8 september hebben we weer onze jaarlijkse fietspuzzeltocht.  
 
Ook dit jaar is er weer een route uitgezocht die voor jong en oud prima te 
doen is. Onderweg komen jullie verschillende opdrachten tegen. 
 
Inschrijven vanaf 13.30 uur bij dorpshuis De Miet, we zullen starten vanaf 
14.00 uur! Tevens is er die middag de uitslag van de zonnebloemen die 
zaterdag 7 september gemeten zijn.  
 
Wij hopen op mooi fietsweer!!  
 
 
VOORAANKONDIGING SMOKKELTOCHT 25 OKTOBER 
 
Na vorig jaar een smokkeltocht rond de bruggen te hebben gehouden is 
het dit jaar de bedoeling om weer naar het bos te gaan. Verzamelen bij 
dorpshuis De Miet, vertrek om 19.30 uur. Verdere uitleg volgt in de 
volgende Snikke, maar noteer 25 oktober vast in uw agenda! 
 

Vriendelijke groet. 
Bestuur c.v. MIK 



VIJFENZEVENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 12 Augustus 1938 – Het paard schrok 
Toen de heer M. Woensdagavond een voer haver van het land naar huis 
zou rijden, moest hij onderweg een passerende vrachtauto, beladen met 
een graantransport, voorbij. Doordat de lading der auto wel iets heel 
ongewoons hier op den weg is, deed dit het anders makke dier zoodanig 
schrikken dat het opzij sprong, waardoor de kar opeens teveel gang kreeg 
en in het Oranjekanaal terecht kwam. 
M., die onmiddellijk de teugels had losgelaten, stond behouden op het 
droge, doch het paard zat enigermate verward in touwwerk en kar. Direct 
toegeschoten hulp wist echter het dier spoedig uit zijn hachelijke positie te 
redden, waarbij het bleek, dat het er uiterst best afgekomen was. Met 
behulp van talrijk publiek had men ook spoedig het voer haver weer op 
den weg getrokken. 
 



HONDERDTIEN JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant  
Schoonoord – 7 September 1903 
De aardappeloogst is hier en te Odoornerveen in vollen gang. Reeds is 
een schip met aardappelen voor den consumptie afgeleverd door den 
landbouwer P. Manrho tegen fl. 1,- - de H.L. over den guldens rooster. 
Naar men zegt valt over de kwaliteit en kwantiteit niet te klagen, van ziekte 
is weinig te bespeuren en zal, al is 't dan niet geheel zo goed als 't vorige 
jaar, de opbrengst in 't algemeen bevredigend zijn, wat voor de boeren 
alhier, die grootendeels hun bestaan in 't aardappelverbouw moeten 
zoeken een groot geluk mag heeten. 
 
 



NEGENTIG JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 1 Augustus 1923 
Maandag zijn hier, naar we vernemen, een 100-tal werkloozen te werk 
gesteld bij den verbreding van den Borger Zijtak. Tusschen de 
Vereeniging van Arbeiders en die van werkgevers is een zoodanige 
schikking getroffen aangaande de uit te keren loonen, het 
Landbouwschap betreffende, dat van een conflict wel geen sprake zal zijn. 
 
Odoornerveen – 18 augustus 1923 
De vroege aardappelexport levert hier tegenwoordig een verbazende 
drukte op. 't Is niet alleen her rooien , wat om de onrijpheid van het gewas 
minder vlug vordert, dan wanneer de vrucht tot meerdere rijpheid is 
gekomen, doch ook de verzending levert thans meerdere moeilijkheden 
op. Men zag hier dan ook 's avonds, vooral bij de laatste warme dagen, 
nadat de dagtaak op 't land was afgelopen, 't gerooide product direct 
vervoeren naar een naastbij gelegen spoorwegstation, waar het dan des 
nachts in de wagons werd geladen om den volgenden morgen met den 
eersten trein te worden verzonden. De leveringen zijn bestemd voor het 
bezette gebied in Duitschland, waarheen het vervoer, naar we vernemen, 
vanaf onze grens met vrachtauto's plaats heeft. 
 
Odoornerveen – 18 augustus 1923 
Behoudens nadere goedkeuring werd, naar we vernemen, de woning van 
J.R. Boerma alhier, door het Waterschap Odoorn aangekocht, om te 
dienen als brugwachterswoning 
 
Odoornerveen – 18 augustus 1923 
Wegens de enormen stro-oogst heeft onze dorschvereeniging zich 
genoodzaakt gezien een machine bij te huren. Ze is daarin geslaagd met 
de Dorschvereniging Zweeloo en Omstreken, welke hier binnenkort een 
gedeelte van de oogst bij de leden zal komen afdorschen. 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Odoornerveen – 20 Augustus 1923 
Zaterdagmorgen ontstond een begin van brand in den schoorsteen van de 
boerderij van de heer K. Reinink alhier. De buren waren fluks bij de hand 
om te trachten verder onheil te voorkomen, waarin ze met behulp van een 
weldra toegesnelde menigte en mede door het koene optreden van den 
Veldwachter Dolfing, volkomen zijn geslaagd. De hier van gemeentewege 



gestationeerde brandspuit, anders op het gebied van bluschmateriaal 
dikwijls een paskwil genoemd, bewees hij dezen brand, waar het vuur tot 
den schoorsteen beperkt bleef en geen voldoende voeding kon vinden, 
uitstekende diensten. Had dit ongeval 's nachts plaatsgevonden, dan zou 
aan blusschen niet meer te denken zijn geweest. De schoorsteen vormde 
bij de ontdekking van den brand een vuurklomp. 
  



BEWEGEN 50 PLUS 
 
Na de zomerstop gaat ook de Soos weer beginnen en wel op donderdag 
12 september van 13.45 uur tot 16.00 uur. Onder leiding van Dorien 
Zuidland komen we om de andere week bij elkaar voor "Spel en 
bewegen". Het clubje is klein in aantal. Mevrouw Jo Nijmeijer gaan we 
missen; ze woont nu met haar man in 't Ellertsveld in Schoonoord. 
Bij het afsluiten van het seizoen doen we altijd iets gezelligs. Deze keer 
waren we bij mevrouw Janna Wilms in Sleen op de thee. We genoten van 
haar mooie tuin en huis en de thee met wat lekkers erbij.. 
Daarna gingen we naar "de Snoeperd" waar we gesnoept hebben van een 
lekkere pannekoek. Het was een eenvoudige maar gezellige middag 
waarbij we dicht bij huis bleven. 
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 
Kom ook bij de Soos! Graag tot ziens!  

Annie Spinhoven 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
Er is een AED aangeschaft omdat er veel mensen in Nederland worden 
getroffen door een hart circulatiestilstand. Snelle alarmering, reanimatie 
en defibrillatie binnen 6 minuten geeft slachtoffers een betere 
overlevingskans. In Nederland en ook in Drenthe wordt er getracht om 
een netwerk van 6 minuten zones te creëren.  
 
Om een actief AED apparaat te realiseren is er een grote groep mensen 
nodig die een bijdrage levert om een 6 minuten zone te realiseren in 
Odoornerveen. Actief houdt in dat de locatie van de AED en bijbehorende 
hulpverleners worden aangemeld bij de zogenoemde HartslagNu. Bij een 
melding stuurt de meldkamer twee ambulance's op weg en roept tegelijk 
30 burger-hulpverleners op, die zich in de buurt van het slachtoffer 
bevinden. Via een sms wordt de ene helft opgeroepen om het AED 
apparaat op te halen en daarna doorverwezen naar de locatie van het 
slachtoffer. De andere helft wordt opgeroepen om direct naar het 
slachtoffer te gaan om de reanimatie te starten. Wanneer voldoende 
mensen hebben gereageerd op de oproep krijgen de anderen hier direct 
een bericht van. Het doel is om de reanimatie te laten starten binnen 6 
minuten in afwachting van de komst van de ambulance. 
 
Oproep aan alle bewoners van Odoornerveen! 
 
Laat wat van je horen. 
Stuur je naam en mailadres naar timdewaard@icloud.com of sms naar 06-
15097966 of bel met Trea Evenhuis 0591-382097 om door te geven of je: 
- interesse hebt om binnenkort een informatiebijeenkomst bij te wonen. 
- interesse hebt om je te verdiepen in deze levensreddende handelingen.  
- je wilt aanmelden als (toekomstige) burgerhulpverlener  
- een reanimatie cursus en AED-bediening hebt gevolgd. (nog geen 
verplichtingen) 
 
Organiseer je vaak activiteiten in of rond het dorpshuis, ben je vrijwilliger 
tijdens activiteiten, bar man/vrouw voor een avond etc. dan is het ook van 
belang dat je weet hoe het apparaat werkt en wat je kunt doen. 
 

 



KLAVERJASSEN 
  
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
Hieronder treft u alvast de data aan voor het seizoen 2013/2014. Wij 
zouden graag het aantal tafeltjes uitbreiden. Dus heeft u vrienden, buren 
of andere familieleden, die het leuk vinden ook eens een potje mee te 
kaarten, nodig ze uit naar de eerste avond te komen. Vorig jaar hebben 
we een uitnodiging gedaan aan jokeraars, maar dat heeft geen extra 
kaarters gebracht. Mocht u suggesties hebben, om de klaverjasavonden 
te combineren met een ander kaartspel, dan horen wij dat graag. 
     
Datum  Avond Week, Jaar 
11-sep-13 1 37, 2013 
25-sep-13 2 39, 2013 
9-okt-13 3 41, 2013 
23-okt-13 4 43, 2013 
6-nov-13 5 45, 2013 
20-nov-13 6 47, 2013 
4-dec-13 7 49, 2013 
18-dec-13 8 51, 2013 

15-jan-14 9 3, 2014 
29-jan-14 10 5, 2014 
12-feb-14 11 7, 2014 
26-feb-14 12 9, 2014 
12-mrt-14 13 11, 2014 
26-mrt-14 14 13, 2014 
9-apr-14 15 15, 2014 
23-apr-14 16 17, 2014 

 
Wilt u eerst wat meer weten, voordat u zich aanmeldt, bel ons gerust. 
Harry Vleems (tel. 06-51098474) en Sjaak Janson (tel. 06-51155602). 
 
 



ZONNEBLOEM 
 
In Odoornerveen heeft een wisseling van de wacht plaats gevonden 
betreffende vrijwilligster bij de Zonnebloem. Mieke Garvelink is er mee 
gestopt en Janny Hooiveld uit Kibbelveen heeft haar taken overgenomen!  
Janny wil graag in de nabije toekomst bezoekjes afleggen bij bestaande 
gasten en proberen nieuwe gasten te werven. Dus in de komende 
maanden kunt u Janny verwachten! 

Vriendelijke groet,  
Het bestuur 



VROUWEN VAN NU 
 
Excursie woensdag 5 september naar Urk en Luttelgeest.  
 
Met 20 dames om half negen 's morgens op pad. Tot aan Meppel over de 
snelweg, daarna via Zwartsluis een toeristische route, met weinig verkeer 
(wel veel bruggen). Goed te zien aan de gewassen, dat ook in de polder 
alles kurk en kurk droog is. Keurig op de afgesproken tijd kwamen we aan 
in de Taverne, een nieuw restaurant in Urk, aan de haven. Zoals 
gebruikelijk begonnen we met koffie en gebak, heerlijk. Wel binnen 
gezeten, aan het water was het nog wat frisjes, de zon kwam er niet echt 
door. Om elf uur gestart met de zogenaamde Ginkies (steegjes) tocht 
onder begeleiding van een vrijwillige gids van de Tourist Info Urk. De man 
vertelde rondleidingen met 8 gepensioneerden / vrijwilligers te doen voor 
groepen. Hij was zelf een geboren en getogen Urker, in z'n werkzame 
leven koster van de Hervormde Kerk. Een paar dames besloten bij het 
museum de tocht voor gezien te houden, omdat het redelijk ver lopen 
was. Wij dwaalden door een wirwar van kleine straatjes en steegjes, net 
breed genoeg vaak voor een kinderwagen, maar dan moest er geen 
tweeling in liggen. Huisjes zonder tuin, nauwelijks een schuurtje, alles 
bovenop elkaar gebouwd vanwege ruimtegebrek op het voormalig eiland. 
Dan praten we over het oude gedeelte van Urk. Net als de Hondsrug als 
eiland vanuit de IJstijd ontstaan, een keileem hoogte. Het hoorde bij de 
provincie Noord Holland en heeft ook karakteristieke huizen in de stijl van 
Volendam / Marken. Ooit was het in Amsterdams bezit, vanwege de 
strategische ligging, aan een drukke scheepvaartroute. De burgemeester 
van Amsterdam liet dan ook in de 17de eeuw hier een vuurboet, de latere 
vuurtoren bouwen (was ooit letterlijk vuur in een korf in de toren om 
schepen de weg te wijzen).  
 
De toekomst van Urk veranderde drastisch toen in 1939 de dijk van Urk 
naar Lemmer werd gesloten. Urk was niet langer een eiland en ging deel 
uitmaken van de Noordoostpolder. Van toen 4000 heeft Urk nu 19.000 
inwoners vooral wonend in nieuwbouwwijken rondom het oude centrum, 
waar ook de voorzieningen zijn. De grote vissersvloot vaart Urk niet meer 
binnen. Deze boten liggen in Den Helder, Lauwersoog, Delfzijl. In het 
weekend komt men per auto naar huis. Dat is belangrijk voor de Urkers, 
met  familie / gezin het weekend door brengen. Samen naar de kerk, een 
visje eten, naar de zang. Wellicht heeft U de afgelopen maanden ook de 
documentaire over het Urker vissersleven op TV gezien, een goede kijk 
volgens onze rondleider op het leven op Urk. Onderweg zagen we een 



enkele van de vele kerken, het vissersmonument voor de in zee 
omgekomen vissers en natuurlijk de vuurtoren. Vanaf die plek het mooie 
IJsselmeer met nog steeds veel vrachtverkeer en fraaie zeilschepen.  
 
Daarna was het tijd voor een uitstekende lunch op het terras van de 
Taverne.  
 
Om half twee vertrek naar Luttelgeest voor een bezoek aan de 
Orchideeën Hoeve. Een tuin met duizenden soorten orchideeën, tropische 
vogels, vlinders en koi karpers. Men zegt de fleurigste tuin van Nederland. 
Natuurlijk was er ook een restaurant én een winkel bij het complex. De 
één sloeg wat planten in, de ander een reuze sorbet. Tja, verschil, moet 
d'r wezen! We kwamen niet in konvooi terug in 't veen. Eén auto ging nog 
pompoenen kijken in een nabij bedrijf, anderen kozen voor verschillende 
snel- binnenwegen. Maar… het was een mooie dag met perfect weer. Niet 
beter te wensen.  

Namens de reiscommissie, 
Albertje Nienhuis 

 



 

 
Jongens en meisjes, papa’s en mama’s. 

   
Kinderkoor Tierelier bestaat al bijna 20 jaar! Helaas zijn we dit jaar 
gestart met maar 4 kinderen. Dit is te weinig om te spreken van een 
koor. Daarom deze oproep. 
 
Hou je van zingen (dansen) en optreden en zit je in groep 4 of hoger? 
Kom dan eens kijken op ons kinderkoor. Je mag 3 keer gratis 
meedoen.   
 
Kijk op de website:  www.kinderkoortierelier.nl 
 
Maandagavond van 18.30 tot 19.15 uur  in het Dorpshuis te Valthe. 
 
Info: dirigente Tanja Braker Ensing, 0591-514890 
 
 


