April 2020

Jaargang 40

Nummer 8

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD
DOOR c.v. MIK
– KAN INGELEVERD WORDEN
T/M
29 april 2020

De inhoud van deze Snikke is anders dan we gewend zijn. De oorzaak
hiervan is het heersende coronavirus. Een virus dat voor een groot deel het
normale leven tot stilstand heeft gebracht of tenminste op een laag pitje heeft
gezet.
Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten zult u in deze Snikke dan ook
niet aantreffen evenmin als plannen voor komende evenementen.
Ons dorpshuis is al meerdere weken gesloten, wat een goeie maatregel is nu
dit gevaarlijke virus zo snel om zich heen grijpt. Veel mensen zijn dan ook
bang om op de een of andere manier besmet te raken. Niet iedereen weet
ook of hij of zij het virus toch bij zich draagt en zo ongewild iemand anders
kan besmetten.
Vandaar ook de dringende oproep om minstens anderhalve meter afstand
van elkaar te houden; een maatregel - waar zo ver ik het kan zien – bijna
iedereen zich aan houdt.
Voorlopig wordt er dus niet geklaverjast, gesport of vergaderd. Hoe lang deze
toestand zal aanhouden is nog niet in te schatten.
Tot nu toe is de besmettingsgraad in ons deel van de provincie nog niet zo
hoog, we kunnen alleen maar hopen dat dit zo blijft.
Laten we ons aan de bekend gemaakte regels houden! Ook nu het de
komende tijd mooier weer wordt en we er graag even op uit zouden willen.
Wat helpt is dat bijna alle evenementen overal zijn afgeblazen.
Met Pasen dus ook geen “Neuties schieten”, geen eiermarkten, geen
paasvuur en wat er nog meer met Pasen te doen zou zijn. We moeten ons
zelf vermaken, voor zover we dat kunnen.
Wij wensen iedereen de komende periode veel sterkte en gezondheid!

AGENDA
11 apr – Oud papier (c.v. MIK)
12 apr – Eerste Paasdag
13 apr – Tweede Paasdag
29 apr – Laatste dag inleveren kopie De Snikke
5 mei – Bevrijdingsdag
21 mei – Hemelvaartsdag
31 mei – Eerste Pinksterdag
1 juni – Tweede Pinksterdag
6 juni – Oud papier (Plaatselijk Belang)
24 juni – bezoek frambozen pluktuin Erica (Vrouwen van Nu)
1 aug – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Odoornerveen)
26 sep – Oud papier (c.v. MIK)
21 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen)

KLEURPLAAT
De tussenstanden na 7 keer kleuren zijn als volgt:
1 t/m 6 jaar:
Jesper Röttink
Luuk Röttink
Tim Röttink
Noa Eggens
Elisa Oving
Elise Radema

70 pnt.
70 pnt.
70 pnt.
70 pnt.
50 pnt.
20 pnt.

7 t/m 12 jaar:
Demi Eggens
Noor Radema

70 pnt.
20 pnt.

VROUWEN VAN NU
Mededeling
Vanwege corona gaan de geplande activiteiten in april en mei niet door.

165 JAAR ODOORNERVEEN
Afgelasting
Tot onze grote spijt, hebben we moeten besluiten om het 165 jaarOdoornerveen-feest, dat 19, 20 en 21 juni 2020 zou plaatsvinden, niet door
te laten gaan. Alle maatregelen rondom de huidige corona-uitbraak zijn zó
ingrijpend, dat we het op dit moment niet verantwoord achten het feest te
laten plaatsvinden.
Bij alle organisatoren en bij alle leveranciers is de normale gang van zaken op
dit moment zo afwijkend, dat we, zelfs al zouden de beperkende maatregelen
begin juni worden opgeheven, tóch nog niet in staat zijn om twee weken later
het hele feest alsnog door te laten gaan.
Uiteraard mag u er van uit gaan dat we dat op een later moment dubbel en
dwars gaan inhalen: we denken er nu aan om het gewoon een jaar later te
gaan doen, als voorlopige datum hebben we geprikt 18, 19 en 20 juni 2021.
Lang leve 166 jaar Odoornerveen! Heeft u al een agenda voor 2021, dan kunt
u het vast noteren.
Overigens blijven alle financiële middelen die met diverse acties tot nu toe zijn
opgehaald, voor 100% beschikbaar voor het volgende feest, geen zorgen
daarover.
De feestcommissie

GLASVEZEL ODOORNERVEEN
Update Digitale Stad Borger-Odoorn i.v.m. het coronavirus (COVID-19)
In verband met het coronavirus (COVID-19) geef ik u even een update m.b.t.
de werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk van Digitale Stad BorgerOdoorn.
Waar staan we nu? Op dit moment zijn er ca. 200 woningen passief op het
netwerk aangesloten; dat betekent dat er een glasvezelaansluiting in de
meterkast is opgeleverd. Selecta, de uitvoerder van Digitale Stad zal (zonder
bezwaar van de bewoners uiteraard) doorgaan met het plaatsen van de
huisaansluitingen. Het civiele werk zal ook zoveel mogelijk uitgevoerd
worden. Omdat medewerkers met (lichte) klachten niet aan het werk zijn is
het mogelijk dat er met wat kleinere teams gewerkt wordt. De verwachting is
nog steeds dat alle passieve aansluitingen vóór eind juni zijn opgeleverd (op
wat latere aanmeldingen en probleemgevallen na).
Nadat de glasvezelaansluiting in de meterkast is gerealiseerd, ontvangt u een
bevestiging van Digitale Stad met een link naar het dienstenaanbod van de
providers, zodat u een abonnement kunt afsluiten. U ontvangt dan een pakket
met de router en eventuele tv-kastjes. Inmiddels is bevestigd, dat de
monteurs van KPN tot 15 april geen aansluitingen van deze apparatuur zullen
opleveren. M.a.w. de bewoner krijgt, na afsluiten van een abonnement, wel
de apparatuur toegestuurd, maar tot 15 april komt er geen monteur om die te
installeren. Zelfinstallatie is wel mogelijk. Voor zover bekend hebben alle
providers deze maatregel afgekondigd. Afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom het coronavirus, kan deze maatregel nog worden verlengd. Helaas,
maar de gezondheid gaat boven alles.
Wilt u weten welke maatregelen Digitale Stad verder heeft genomen, kijk dan
op www.digitale-stad.nl/borger-odoorn.
Wanneer er een afspraak staat voor de schouw en/of de huisaansluiting en u
heeft (milde) gezondheidsklachten, wilt u dit dan tijdig kenbaar te maken,
zodat een nieuwe afspraak kan worden ingepland.
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Digitale Stad via telefoon
(085-0711944) of e-mail (info@digitale-stad.nl).
Sjaak Janson
info@breedbandborger-odoorn.nl

c.v. MIK

c.v. MIK
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Mededeling van c.v. MIK
Net als een ieder van jullie, hebben wij als bestuur van CV MIK ook last van
de crisis.
Wij doen er natuurlijk alles aan om dit corona virus met elkaar en zo snel
mogelijk de wereld uit te helpen. Dat betekent dus dat wij ook niet bij elkaar
zitten om te vergaderen. De gevolgen hiervan zijn, geen activiteiten kunnen
organiseren en daarom ook geen jaarprogramma in jullie brievenbus.
Voorlopig horen jullie daarom niks van onze kant, zolang we als bestuur niet
bij elkaar kunnen zitten.
Als we allemaal vanuit de overheid weer normaal onze gang kunnen gaan,
komen wij weer bij elkaar en zullen we met elkaar gaan brainstormen om
weer leuke activiteiten voor jong en oud te verzinnen.
Wij hopen op een ieders begrip hiervoor en hebben voor iedereen maar één
wens en dat is GEZOND BLIJVEN in deze bizarre tijden!
Bestuur c.v.MIK

PLAATSELIJK BELANG
Corona
Ja, ook hier, eerst maar even wat aandacht voor het ook hier rondspokende
virus. Het zorgt overal voor ellende. Ook al is (tot het moment van dit
schrijven in ieder geval) er nog geen geval bekend in onze gemeente, door de
alom bekende maatregelen van onze overheid, is ons dagelijkse leven toch
aardig van slag geraakt.
Natuurlijk, veel landbouwers zitten in hun eentje op de trekker, dat kan best
allemaal door gaan. En dankzij heel veel ontzettend gemotiveerde mensen in
de zorg draait ook dat deel van ons land nog behoorlijk goed. Maar dat gethuis-zit hakt er toch ook stevig in bij velen, vooral als er sprake is van
puberkinderen die bezig moeten worden gehouden. Gezinnen moeten nieuwe
manieren ontwikkelen om een ritme te vinden, routines van vroeger werken
niet meer. Ik hoop dat iedereen in staat is om een goede manier te vinden om
met deze situatie om te gaan.
Maar het betekent ook van alles voor de dorpsactiviteiten. Zoals u weet is
alles tot 1 juni nu stilgelegd. Dat betekent dat we het dorpshuis niet meer
gaan gebruiken tot die tijd. Ook komen allerlei overleggen te vervallen,
bijvoorbeeld met de gemeente, maar ook activiteiten zoals de
schoonloopactie (waarover straks meer). En omdat het praktisch onmogelijk
is om, àls de verboden op 1 juni al zouden worden opgeheven, in die twee
weken die nog resten, alsnog alles te organiseren; de kindermusical te
oefenen, de straatbijdrages te organiseren etc. heeft de feestcommissie
besloten om de knoop dan maar definitief door te hakken en te besluiten het
dorpsfeest Odoornerveen 165 jaar af te blazen. We zijn dan wel weer van
plan om het 166-jarig bestaan van ons dorp uitgebreid te vieren. Dus
reserveer vast in uw agenda: 18, 19 en 20 juni 2021.
Bordjes
De oplettende lezer heeft het vast al gezien: er zijn bordjes bijgekomen in het
straatbeeld. Zowel bij het dorpshuis, als bij de B&B Evenietshoeve, zijn er aan
de weg reflecterende bordjes opgehangen, om aan te geven dat er op dat
adres een AED aanwezig is. U wist al dat er meerdere AED’s waren in het
dorp, nu ziet u ook in het donker goed waar die hangen en rijdt u er niet meer
voorbij als u in de stress bent omdat u een AED nodig heeft.
Schoonloop-actie
De schoonloopactie kunnen we als gezamenlijke actie ook niet door laten
gaan. We zouden met te veel mensen tegelijk in het dorpshuis zijn. MAAR:
niets weerhoudt u ervan om zelf, met uw eventuele gezinsleden, een stuk van
de weg/bermen/kanaaloevers schoon te maken! Zonder dat iemand dat
organiseert of het initiatief neemt, nodig ik u allemaal uit om een vuilniszak
onder uw arm te nemen, en er eens een half uurtje aan te besteden: ga naar
buiten, zie waar de rommel ligt, en laat zien dat u daar een hekel aan heeft!

Als iedereen een stuk onder zijn hoede neemt, zeg vanaf honderd meter links
van je eigen huis, tot honderd meter rechts, dan oogt het dorp al veel netter
en wordt het milieu al minder belast.
Glasvezel
Ja, toch ook weer wat positief nieuws! De aanleg van de glasvezel is
inmiddels in een afrondende fase. Veel adressen hebben de glasvezel
inmiddels in de meterkast en nu kan men dus een provider gaan kiezen. Die
dan natuurlijk weer een levertijd hebben, monteurs hebben te weinig tijd etc.
Maar….. het snelle internet komt er nu echt op afzienbare termijn aan. Na
vele jaren van proberen de juiste weg te vinden moet deze mijlpaal een heel
tevreden gevoel geven, vooral voor Sjaak Janson, die de grote initiator en
aanjager hiervan is geweest. Nogmaals dank Sjaak!
Dorpsbudgetten
De oproep voor meedenken over de besteding van de dorpsbudgetten blijft
van kracht. De eerste reacties uit het dorp zijn inmiddels wel binnen, maar we
willen graag dat iedereen meedenkt over de besteding van het dorpsbudget.
En je hoeft dan niet precies te weten wat dingen kosten, maar gewoon een
idee hebben. Misschien kost dat wel veel te veel voor ons budget, maakt niet
uit, uw ideeën zijn het meest belangrijk. Dan kijken we later wel hoe we de
prioriteiten aanbrengen.
Dan sluit ik af met iedereen heel veel sterkte en geduld te wensen in de
komende weken en maanden. Zorg voor jezelf en je familie, help de buren als
dat zinvol is. Dan komen we er samen wel doorheen zonder al te veel
ellende.
Eisso Kronenberg

ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN
Kondigden wij in de Snikke van maart nog onze geplande jaarvergadering
aan; half maart bleek de hele wereld anders en werd Nederland overvallen
door de gevolgen van het Coronavirus. Ook SVO en haar leden werd hard
getroffen: bijeenkomsten werden afgelast en de gymzaal werd voor alle
sporten en overige activiteiten gesloten. Wij zochten hierover onder andere
de publiciteit via de Calamiteitenapp van Odoornerveen en hopen iedereen
tijdig op de hoogte te hebben kunnen stellen over onze beslissing om het
dorpshuis en de gymzaal voor alle groepsactiviteiten te sluiten.
Als bestuur verwachten we dat onze accommodatie in ieder geval tot 1 juni
gesloten blijft. Voor zover die datum eerder zou uitvallen, zullen wij daarover
communiceren. Het ligt echter niet in onze verwachting.
Als bestuur hebben we daarnaast gemeend de oud-ijzer-actie dit jaar te
moeten opschorten. Afhankelijk van de omstandigheden zullen wij deze actie
mogelijk op een later moment dit jaar alsnog verrichten.
Wij wensen alle inwoners, lezers, sporters, leden en vrienden van het
verenigingsgebouw veel sterkte in de komende tijd. Blijf gezond en help
elkaar!
Robert Nijboer, secretaris SVO

VAN DE BEHEERSCOMMISSIE
In de afgelopen maand werden 11 BINGO-kaarten ingeleverd en na controle
bleek dat ze allemaal correct zijn afgestreept. We publiceren deze maand nog
2 getallen. Dus houd uw kaarten goed bij: Ook u maakt nog kans op een prijs!
De volgende getallen zijn getrokken:

– 53 – 1 –

Volle kaarten kunnen, duidelijk voorzien van uw naam en adres, worden
ingeleverd in de brievenbus op Noordzijde 17.

HONDERDDERTIG JAAR GELEDEN
Provinciale Drentsche en Asser Courant
Schoonoord – 25 april 1890
In tegenstelling tot de wanorde in de veenderijen in het oosten der provincie,
kunnen wij van hier melden, dat alhier tot nog toe de beste orde heerscht.
De verstandhouding tusschen veenbazen en werkvolk is heel goed. De
laatsten verrichten tegen den vastgestelden prijs het werk met den meesten
ijver. Het detachement infanterie, sterk 24 man, onder bevel van den 1-sten
luitenant Smits uit Deventer, heeft dan ook met de arbeiders die hier aan het
werk zijn, niet de minste drukte.
Men vertelt hier echter, dat een der voornaamste verveners een schrijven
heeft ontvangen van een leider der werkstakers in de Odoornerveenen, in
welk schrijven wordt bericht, dat hier morgen een groot aantal werkstakers zal
komen om de werklui hier te dwingen aan de strike deel te nemen. Erg
bezorgd is men er hier echter niet over, doch het is in alle geval het beste dat
ze wegblijven.

EVEN VOORSTELLEN
Even voorstellen: Corona!
Vreemde en onwerkelijke tijden zijn het. Normaal leest u hier een
kennismaking met één van onze nieuwe bewoners. Maar door de forse
maatregelen, is het niet meer toegestaan om met meer dan twee mensen
(niet familie) samen te scholen. Een interview afnemen, waarbij je ook de
sfeer van de familie en het huis proeft, is dus al heel lastig.
Een ongewenste nieuwe bewoner van Odoornerveen
Dus stel ik voor dat we deze keer 'even voorstellen' laten gaan over datgene
wat het nieuws overheerst: Corona. Je zou bijna zeggen: een nieuwe
bewoner van Odoornerveen. Maar deze is nogal ongewenst. In welke mate
Corona inmiddels onder de inwoners van Odoornerveen is verspreid, is niet
bekend. Gelukkig dat het in de noordelijke provincies tot nu toe meevalt. Bij
de supermarkt hebben ze inmiddels diverse plastic schermen opgehangen, is
het verplicht met een boodschappenwagentje te lopen en ben je continue
bezig om anderhalve meter afstand te realiseren tot de anderen die
boodschappen doen. En het gesprek van de dag is: corona! Maar verder is
het vooral een onwerkelijk gevoel dat de wereld steeds meer ontwricht raakt
door dit virus. Er zijn echter genoeg Odoornerveners voor wie het werk
gewoon doorgaat. De boeren bewerken hun land, en ik zie zelf ook (nog)
geen neergang in mijn werk. Uiteraard zal dit niet voor iedereen gelden en
zullen er Odoornerveners zijn die verplicht thuis zitten.
Geen standaard griepje
Wat ik wél merk is dat de angst voor Corona toeneemt. Als er in de pauze
(van het werk) nog een kopje koffie wordt geschonken, dan is dat in de
garage of buiten op het terras. Ook al is het risico voor velen niet zo hoog,
tóch hebben we met een serieus virus te maken. We zien filmpjes op internet,
waarin Coronapatiënten doodziek noodgedwongen in de gangen van een
Spaans ziekenhuis liggen. Artsen die voor de keuze komen te staan wie er
aan de beademing komt en wie niet. Ga er maar aan staan!! Ook in
Nederland is het hard werken om het aantal intensive care plekken gelijke
tred te laten houden met de instroom van patiënten. Besef ook dat in veel 'niet
Westerse landen' de gezondheidszorg heel wat minder goed georganiseerd
is, dan hier. Wat gebeurt er momenteel in sloppenwijken van grote
wereldsteden?
Angst is de slechtste raadgever
Het nieuws staat bol van Corona nieuws. Hoe erg ook: interessanter is de
vraag 'hoe ga je hier op reageren'. Ook al merk je er zélf concreet nog niet
zoveel van (je houdt je netjes aan de 1,5 meter regel), het is duidelijk dat de
wereld enorm aan het veranderen is. Zo het was, komt nooit meer terug. Een
mogelijke reactie is: 'het nieuws aanhoren, maar verder je ding blijven doen,

zoals je dat altijd al gedaan hebt'. Je kunt ook in de angst schieten en (in
extreme gevallen) na iedere mogelijke besmetting, thuis douchen en je kleren
wassen. Angst is echter de slechtste raadgever. Trap daar niet in. Houdt
rekening met de situatie en vermijd dus zoveel mogelijk het onnodig
verspreiden van het virus. Maar schiet niet in de angst. Angst blokkeert ieder
creatief denkproces. Ook het terugverlangen naar hoe goed het vroeger was,
is het ondergraven van al je creativiteit en innovatief vermogen. En dát is juist
wat we nu nodig hebben. Ook al valt het wellicht in Odoornerveen nog niet zo
op, maar we leven in tijden van grote veranderingen. De aarde en alles
daarop, ondergaat een enorme metamorfose. Dit is geen onheilsbericht. Juist
niet! Ook al schudt alles op zijn grondvesten, gaan bedrijven failliet, storten
we (weer) in een recessie en overlijden er mensen (hoe erg ook), het is de tijd
van vernieuwing en mogelijkheden. Juist in de veranderingen liggen de
kansen voor het opscheppen!
Positieve aandacht doet iedereen goed
Veel mensen zitten noodgedwongen thuis. Dit is niet voor niets. Dit Corona
virus creëert juist de situatie dát mensen zichzelf (en anderen) thuis
tegenkomen. Tijd voor een moment van rust en bezinning. Wat zijn je
volgende stappen? En hoe kun je de medemens tot steun zijn? Mensen die
door alle Corona maatregelen in een soort isolement zitten, mensen die ziek
en hulpbehoevend zijn, mensen wiens bedrijf op omvallen staat. Eigenlijk is er
wereldwijd een situatie ontstaan, dat iedereen een steuntje in de rug en
positieve aandacht wel kan gebruiken. Laten we elkaar die geven. Daar zijn
we mens voor. Mensen in een dorp kijken sowieso al meer naar elkaar om
en bieden, waar nodig, de helpende hand. Dat is fijne van het wonen in een
dorp als Odoornerveen.
Maar dit zijn bijzondere tijden. Wees er alert op dat niemand alleen thuis zit.
Corona is erg. Nóg erger kan het resultaat daarvan zijn: mensen die onnodig
een stukje menselijkheid missen en psychische klachten krijgen. We kunnen
niet allemaal de zorgmedewerkers in het ziekenhuis gaan bijstaan. Wél
kunnen we allemaal omkijken naar diegene die dat nodig hebben.
Besef dat wereldleiders, die hun eigen hachje (en hun land) voorop stellen en
de schuld van alles bij anderen leggen, óók een belangrijke functie hebben.
Namelijk dat juist het tegenovergestelde gaat gebeuren: elkaar helpen. Er is
maar één manier om deze crisis te pareren: met elkaar als mensheid.
En concreet ....
Dorpsbewoners (en wie dit ook maar leest), die zelf niet de deur uit kunnen
om boodschappen te doen, verlegen zitten om een praatje, om iemand die
voor het raam zwaait, om iemand die even kijkt naar iets wat kapot is gegaan,
om iemand die zorgt voor een stukje live muziek, schroom niet en bel ('s
avonds) met 0591-346228. Neem ook gerust contact op als u geïnteresseerd
bent in de veranderingen die gaande zijn.
Marten Ouderkerken,
Zuidzijde 16 B

Fietstoerclubje ‘TELD’
Vanwege het Corona virus hebben wij de start van
ons fiets seizoen uitgesteld van 24-3, naar 19-4.
Met vriendelijke groet,
Eddy Stoffer, 06-52490042

