
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  4 mei 2016     
 
Aan het eind van deze zonnige dag, al weer de eerste vrijdag van de 
maand, komt de typeredactie bij elkaar om van de binnengekomen kopij 
weer een leesbare Snikke te maken. 
De jaarvergaderingen van de verenigingen van Odoornerveen hebben 
intussen allemaal onder meer of minder grote belangstelling plaats 
gevonden. Eigenlijk was in de meeste gevallen de belangstelling maar 
matig. Heeft iedereen het zo druk met allerlei andere dingen dat zo’n 
jaarlijkse vergadering erbij in schiet? Jammer, ook voor de bestuursleden, 
die een groot deel van het jaar zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt. 
In ieder geval hadden leden en inwoners de kans om mee te denken en te 
praten over de gang van zaken. 
In de afgelopen week kreeg ons dorp bezoek van afvaardigingen van de 
gemeente en het waterschap “Hunze en Aa’s” met het doel om zich bij te 
laten praten en zich op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen in 
Odoornerveen . 
’s Avonds was er gelegenheid voor belangstellende inwoners om met 
deze mensen in gesprek te gaan en om vragen te stellen. 
Duidelijk was dat we als inwoners van Odoornerveen niet altijd kunnen 
krijgen wat we zouden willen. In ieder geval konden de verschillende 
problemen worden besproken. De verminderde verlichting, het gebrek aan 
witte belijning op de wegen en de kapot gereden bermen van met name 
de Borgerzijtak maakt het verkeer in veel situaties ronduit gevaarlijk. 
Een ander belangrijk onderwerp was de eventuele aanleg van glasvezel 
voor o.a. snel internet. Dit zal in de toekomst steeds belangrijker worden. 
Geen paasvuur dit jaar, dat wil zeggen niet onder verantwoording van 
Plaatselijk Belang. 
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We hopen dat een van de inwoners van ons dorp voor het volgende jaar 
een plek voor de bouw van een takkenbult beschikbaar kan en wil stellen. 
Het zou jammer zijn als deze traditie zou ophouden te bestaan. 
De redactie wenst ieder een zonnige aprilmaand.  

  



AGENDA 
 
12 apr – Vrouwen van Nu (Aleid Rensen) 
13 apr – Klaverjassen 
16 apr – Oud papier (c.v. MIK) 
21 apr – Vrouwen van Nu (Excursie) 
27 apr – Koningsdag 
30 apr – Inzamelactie oud ijzer (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
  4 mei – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
  5 mei – Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag 
10 mei – Vrouwen van Nu 
15 mei – Eerste Pinksterdag 
16 mei – Tweede Pinksterdag 
21 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 

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

  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Neuties schieten 
 
Traditioneel stond 2e paasdag weer in het teken van een sportieve start. 
De weersvoorspelling was zeer matig, kortom een goede reden om elkaar 
weer eens sportief  te ontmoeten bij  het neuties schieten. Na een korte 
uitleg van de spelregels konden de 6 banen iets na tien uur tegelijk 
beginnen met de eerste rondes.  
Nadat iedereen 10x aan de beurt was geweest maakte cv MIK bekend wie 
er in de finale kwam. 4 spelers die het  voor elkaar hadden kregen alle 
nootjes in één worp van de lijn te gooien plus de winnaars van de 6 
banen. Kortom een 10-tal finalisten aan de start. 
Bij de eerste ronde bleven de standen aardig bij elkaar maar daarna 
kwamen  er grote verschillen. Bij de laatste ronde was het erop of eronder. 
Met een slotgooi waarbij alle nootjes in 1x van de lijn vlogen was het 
wederom een zeer geslaagde ochtend in de gymzaal bij het dorpshuis. 
  
De uitslagen: 1e prijs : Johan Oosting met 24 punten. 

2e prijs:  Pien Bonga met 14 punten. 
3e prijs:  Jolanda Bloeming met 0 punten. 

De poedelprijs dit jaar ging naar Leonie Oosting, zij scoorde precies - 100 
punten. Alle deelnemers bedankt voor jullie komst en tot volgend jaar 17 
april. 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 

 
Bijeenkomst Vrouwen van Nu 
 
Bijeenkomst Vrouwen van Nu op 15 maart 2016  o.l.v. het 
eendagsbestuur bestaande uit Marjolein Tamminga, Hilly Cremers, Annie 
Spinhoven, Fennie Brouwer en Gineke Loman. 
Deze avond stond in het teken van de Walcherse Klederdracht waarvoor 
Marjolein haar moeder had meegenomen. En ook de Drentse klederdracht 
zal te zien zijn . Het programma was voor de meeste aanwezigen een 
verrassing. Als eerste was daar voor ieder bij de koffie of thee een snee 
krentenbrood van een traditionele Drentse krentenwegge.  
Na het officiële gedeelte en een tweede kop koffie werd – letterlijk – uit de 
doeken gedaan wat het programma voor deze avond verder inhield. Op 
het biljart lagen allerlei voorwerpen uitgestald die met de Walcherse- en 
Drentse klederdracht hadden te maken. Van beide drachten lagen er 
kledingstukken, foto’s, sierraden, krantenknipsels en andere voorwerpen 
uitgestald.  
Annie, die met diverse versnaperingen rond ging kreeg een witte doek om 
haar schouders een ondermuts van broderie kant op het hoofd en een 
Zeeuwse schort om . Ook de koffieschenkers kregen een schort aan van 
Zeeuws goed . Op de beamer konden we de mooie kleding ook nog eens 
bekijken en er was  een kort filmpje uit 1933 met schoolkinderen in dracht. 
En ook een filmpje hoe de lekkere Zeeuwse babbelaars worden gemaakt  
waarop we werden getrakteerd. Intussen liep Marjolein al in  lang wit 
ondergoed rond, klaar om door haar moeder in het Walchers kostuum te 
worden gestoken. Zij weet precies de volgorde van de verschillende 
kledingstukken en omdat alles met spelden wordt vastgezet is het ook 
haast onmogelijk om het in je eentje te doen.  
Allereerst knoopte ze een witte zak om haar middel waarin destijds van 
alles werd bewaard zoals sleutels van het kabinet, een zakdoek, een 
portemonneetje, een rolletje pepermunt enz. Na het aandoen van een 
lange zwarte rok die aan de onderkant – tegen slijtage – een dikke 
stootrand had, een “keus” genoemd, werd het ene na het andere 
kledingstuk aangedaan en vastgespeld. Eerst een beukje, daarna een 
jakje met korte mouwen met daarover een mooie witte kanten doek en 
voor het mooi een zwarte schort. Tijdens het werk werd een zwart met wit 
gestreept schort gedragen.  De dracht was ’s winters en zomers hetzelfde.  
Het meest opvallend is natuurlijk de hoofdtooi. 
Marjolein had haar pony al een tijdje laten groeien zodat het haar net om 
het haarrolletje paste. Dit oude haarrolletje, met daarin nog het haar van 



haar oma, heet een ‘blis’. Het ondermutsje van broderiekant en de 
stijfgesteven bovenmuts  met geplooide kant waren thuis al aan elkaar 
gespeld. Aan de muts kwamen een paar gouden krullen. Aan de krullen 
kwamen nog een  paar gouden hangers die ‘strikken’ genoemd worden. 
Verder horen er een paar gouden spelden bij met een Zeeuwse knop. Om 
het geheel af te maken droeg ze vijf rijen bloedkoralen die met een 
prachtig gouden slot aan de voorkant werden gesloten. Er hoorde een 
warme omslagdoek  bij en voor het mooi ook nog een zilveren beugeltas.  
Tussen de bedrijven door zagen we nog een filmpje waarin het maken van 
het jakje werd getoond, wat heel bijzonder was om te zien. 
Hierna kwamen Hilly gekleed in het nieuw Drents kostuum met muts en 
gouden oorijzer, Gineke in oud-Drentse klederdracht met Fennie, ook in 
oude kleding, als man verkleed. Zij vertelden hier ook wat over. Ook 
werden er wat foto’s getoond en er was een oud zwart/wit filmpje over een 
Drentse boerenbruiloft. 
Aan het eind van de avond ging er een schaal met boerenjongens rond 
waaruit we allemaal een lepel konden nemen. Het was een gezellige 
avond waarin voldoende tijd was om elkaar bij te praten. 
De volgende bijeenkomst is op 12 april waarop Aleid Rensen ons zal 
vertellen over de (oude) dierentuin van Emmen. 

Gineke Loman 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
B&W op bezoek in Odoornerveen 
 
Afgelopen dinsdag bracht een delegatie van het College van 
Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en de Hunzecommissie 
een bezoek aan ons dorp. Doel is om met de dorpen in gesprek te gaan 
over wat er speelt en leeft. Om half 5 ’s middags was bijna iedereen 
aanwezig, de burgemeester was iets later en heeft Roelof een korte 
introductie over Odoornerveen gegeven. Hierna vertelden Alexander en 
Mike namens SVO over de nieuwe vloer in de gymzaal, waar we allemaal 
heel trots op kunnen zijn. Door zelf de oude vloer te verwijderen hebben 
we op kosten kunnen besparen en er zijn slimme energiebesparende 
maatregelen genomen. Ondertussen brachten de dames van Grill 
Adventure de maaltijd. Deze nieuw gestarte onderneemsters uit 
Odoornerveen hadden een heerlijke stamppot maaltijd en een nagerecht 
met verse aardbeien tiptop voorbereid, echt een aanrader! Tegen zes uur 
werd er in de gymzaal een foto gemaakt van de hele groep, waarna we in 
de bolderkar van Odoorn een kleine rondgang door Odoornerveen hebben 
gemaakt: via de Scholtensbrug over de Noordzijde naar De Lange’s brug 
en via de Zuidzijde terug naar het dorpshuis. Iedereen heeft goed 
rondgekeken en diverse punten zijn aangehaald, waaronder o.a. de 
begroeiing in de bermen langs het kanaal en de niet hoog genoeg 
opgeschoeide bomen aan de Manhro’s wijk. Bij terugkomst in het 
dorpshuis was het ongeveer 19.00 uur en konden dorpsbewoners 
aanschuiven. Iedereen die iets te vragen of te melden had, kon dit 
inbrengen. Waar is allemaal over gesproken? Breedband internet, 
ongeveer 50% van de huishoudens heeft zich aangemeld, maar we 
hebben minstens 70% nodig. Aanmelden verplicht nog tot niets, maar 
men geeft hiermee de intentie aan dat men mee wil doen. Uiteindelijk 
moet wel 60% daadwerkelijk mee willen doen om het van de grond te 
kunnen krijgen. Huizenkopers vragen vaak al naar de internetsnelheden 
die geboden worden, dus het is eigenlijk voor iedereen interessant. Verder 
is er gesproken over de toestand van de wegen, de Borgerzijtak is erg 
smal en de bermen erg slecht, daarnaast is het ook nog eens erg donker. 
Geen strepen op de Zuidzijde is ook een doorn in het oog van velen. Daar 
komt bij dat de boomtakken in de richting van de Boermabrug erg 
overhangen, waardoor vrachtwagens midden op de weg rijden, tel daar de 
slechte verlichting bij op, een regenachtige dag en scholieren zonder licht 
en het gevaar is compleet. Men wil graag weten wanneer, wat aan de 
beurt is om aangepakt te worden. Jakob Rijnberg, onze 
gebiedscoördinator geeft aan dat men voor burgervragen altijd terecht kan 



bij het klantcontactcentrum. Ook de sociale leefbaarheid wordt door de 
bewoners erg belangrijk gevonden. Met elkaar moeten we zorgen dat de 
leefbaarheid op peil blijft. Hierin is ook toezicht en handhaving erg 
belangrijk. Dit geldt ook voor het modelvliegveld waarvan toch wel overlast 
wordt ervaren. De gemeente gaat uitzoeken wie de vergunning heeft 
verleend, dit kan ook de provincie zijn. Qua thuiszorg e.d. is de wetgeving 
nogal veranderd. De gemeente heeft meer taken gekregen. Via het 
klantcontactcentrum kan men in overleg wat de gemeente hierin voor 
bewoners kan betekenen. De gemeente regelt niet alles, maar weet vaak 
wel waar men moet zijn. Ook zorg wordt in de toekomst steeds meer via 
het internet geregeld! Verder komen er vragen over het bestemmingsplan. 
Het nieuwbouwplan aan het begin van de Noordzijde is vol, velen dachten 
dat er niet meer gebouwd mocht worden in Odoornerveen. Basis voor de 
Woonvisie is echter of er behoefte is, waar en hoeveel acceptabel is en of 
er veel woningen te koop staan. Er zijn veel regels en aanvragen worden 
individueel bekeken. Heb je plannen, ga dan dus in overleg met de 
gemeente. Afgelopen jaar is er een aantal bomen omgewaaid, sommige 
waren rot. Iedere boom heeft een paspoort. Hier zit een achterstand in wat 
de komende jaren met extra geld weer op peil wordt gebracht. Snoeihout 
ophalen doet de gemeente uit kostenoverweging niet meer. 
Passeerhavens worden nog eens onder de aandacht gebracht, hier zal 
naar gekeken worden. Verder wordt nog geopperd dat het misschien een 
idee is om het onderhoud van het zandpad richting ’t Haantje in 
samenwerking te doen met de buurgemeente. Burgemeester Jan Seton 
zegt toe dat ze alle punten meenemen en dat ze snel zullen worden 
teruggekoppeld. Hij heeft gemerkt dat er in kleinere kernen ontzettend 
veel wordt georganiseerd, waarvan hij het dorpsfeest vorig jaar als 
voorbeeld gaf.  
Bewoners vinden het fijn dat B&W de moeite heeft genomen ons te 
bezoeken. 

Plaatselijk Belang 
 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand werden 10 BINGO-kaarten ingeleverd. Na controle 
bleek 1 kaart een foutje te bevatten, waardoor 9 goede BINGO’s 
resteerden. We publiceren deze maand nog 4 getallen, dus houd uw 
kaarten goed bij: Ook u maakt nog kans op een prijs! De volgende 
getallen zijn getrokken: 

71 – 41 – 66 – 29 
 
Volle kaarten kunnen, voorzien van uw naam en adres, worden ingeleverd 
in de brievenbus op Noordzijde 17. 
 
  



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van dit seizoen is als volgt: 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 60 pnt    Nienke Eggens 20 pnt 
Thijs Ruiter 20 pnt    Anne Ruiter  20 pnt 

Marlijn Eggens 10 pnt 
      Lars Eggens  10 pnt 
      Pascal Eggens 10 pnt 
 

  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
De vorige Snikke sloten wij ons nieuws af met de vermelding dat wij weer 
bij u langs komen om oude metalen in te zamelen. Op 30 april is het 
zover. Hebt u nog oude metalen die u kwijt wilt? U doet ons een groot 
plezier die te bewaren tot wij huis aan huis op 30 april, vanaf 09.00 uur ’s 
morgens, langskomen. De opbrengst van de inzameling komt geheel ten 
goede aan het verenigingsgebouw. Mede door de oud-ijzer-actie slagen 
wij er ieder jaar weer in de prijzen zo laag mogelijk te houden. Heeft u 
oude metalen maar wilt u er wegens omstandigheden eerder vanaf? U 
mag het ons ook brengen! Als u belt met Jan Willem Eggens, 
telefoonnummer 06-13495406, dan kunt u daarover een afspraak maken. 
Ook met andere vragen over de inzamelingsactie op 30 april kunt u bij 
hem terecht! 
In de afgelopen maand overlegden wij met vertegenwoordigers van de 
plaatselijke verenigingen, verenigd in de Deelnemers Advies Raad (DAR). 
Onder andere spraken wij over de organisatie van de stempelpost voor de 
Drentse Wandelvierdaagse, die dit jaar weer ons dorp aandoet. Ook 
stonden wij stil bij een effectievere organisatie van de jaarlijks door cv MIK 
georganiseerde toneelavond en kwamen tot de voorlopige conclusie dat 
meer samenwerking tussen SVO en MIK waarschijnlijk meerwaarde heeft 
op verschillende vlakken. Later in het jaar praten we daarover verder met 
het bestuur van cv MIK.  
Op 29 maart jl. was SVO vertegenwoordigd bij een bezoek van diverse 
afgevaardigden van de gemeente Borger-Odoorn, die hun licht kwamen 
laten schijnen over Odoornerveen. Elders in deze Snikke treft u daarover 
meer nieuws aan.  
Onze jaarvergadering werd bijgewoond door een beperkt aantal inwoners. 
De vergadering verliep snel en effectief. Elders in deze Snikke treft u de 
concept-notulen van die vergadering aan.  
 
  



 
NOTULEN JAARVERGADERING SVO, 22-03-2016 
 
Aanwezig SVO: Robert Nijboer, Alexander Evenhuis, Mike Zuidland, Ria 
Blankenstein, Corry Lukkien, Jan Willem Eggens 
Aanwezig inwoners: Bert Begeman, Gineke Loman, Erik Vrielink, Jan 
Noorlander, Hans van der Klis, Arthur Brauckman, Jeroen Evenhuis 
 
1) Opening 
De vergadering wordt geopend door voorzitter Alexander Evenhuis. De 
voorzitter memoreert de lage opkomst en betreurt dit.  
 
2) Mededelingen 
De voorzitter deelt mede dat de koffie en een consumptie wordt 
aangeboden door SVO. 
3) Notulen 
De notulen van de vorige jaarvergadering op 24-03-2015 zijn gepubliceerd 
in De Snikke van april 2015. Daarnaast liggen de notulen voor een ieder 
ter inzage ter vergadering. Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De 
notulen worden onveranderd goedgekeurd.  
4) Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Robert Nijboer. Over 
het verslag zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt ter 
vergadering goedgekeurd.  
5) Verslag kascontrolecommissie 
In de kascommissie hadden zitting Jeroen Evenhuis en Arthur 
Brauckman. Bij monde van laatstgenoemde wordt verslag uitgebracht. De 
kas werd in goede orde bevonden, ondanks het feit dat de bonnetjes 
afwezig waren. De kascommissie merkt op dat de uitgave ten behoeve 
van de vloer niet duidelijk uit het jaaroverzicht te herleiden was. Na uitleg 
was dat echter wel duidelijk. Arthur Brauckman wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden in de kascommissie. Hij treedt af en wordt opgevolgd 
door Hans van der Klis. Jeroen Evenhuis blijft zitting houden.   
6) Financieel jaarverslag 2015 
In het financieel jaarverslag wordt schriftelijk inzage verstrekt door 
penningmeester Corry Lukkien. Er is een positief exploitatieresultaat van 
ruim € 1200,-- SVO is daarmee tevreden. De volgende opmerkingen 
worden naar aanleiding van het verslag gemaakt: 
- De kosten voor de sportvloedr dienen herkenbaar terug te komen 
in het jaarverslag, aangezien het verslag ook richting gemeente gaat en 
de gemaakte kosten volstrekt inzichtelijk moeten zijn, gelet op het relatief 
forse uitgegeven bedrag. 



- € 904 moet nog binnenkomen. Het betreft uitstaande bedragen bij 
sporters en overige facturen. 
- De koelkast is vervangen in 2015.  
- Er is een nieuwe thermostaat aangebracht in de gymzaal, 
moderner van aard en automatisch instelbaar. Door deze thermostaat 
wordt bezuinigd op de energielasten, zo is de verwachting. 
- Er zijn nog stoelen in het kader van de herinrichtingsoperatie ten 
laste gebracht van het boekjaar 2015.  
Jeroen Evenhuis wil weten of de verstrekte subsidie in het kader van Kern 
en Kader eenmalig van aard is. SVO antwoordt dat het een jaarlijkse 
subsidie van gemeentewege betreft, gebaseerd op het aantal inwoners en 
het oppervlak van de accommodatie.  
Jan Noorlander vraagt zich af of er ook middelen gereserveerd moeten 
worden voor onkosten voor de biljartclub. SVO antwoordt dat daarvoor 
een bedrag begroot staat onder ‘sportmaterialen’ 
7) Vergaderonderwerpen 
- Vaststellen tarieven 
SVO is voornemens de tarieven niet te wijzigen, omdat er nauwelijks 
sprake was van inflatie en ook de begroting, noch de jaarrekening over 
2015 aanleiding geeft tot tariefverhoging.  
- 10-jaren onderhoudsplan: Voor 2016 staat de isolatie van de 
glaswand noordzijde op de planning. 
Het isoleren van de sportvloer en de vervanging van de sportvloer is reeds 
gerealiseerd. In 2016 wil SVO de glazen wand aan de noordzijde isoleren, 
omdat daarvan energiebesparende en geluidsisolerende effecten van 
verwacht worden.  SVO onderzoekt de komende tijd hoe, in eigen beheer, 
de wand geïsoleerd gaat worden. De voorzitter memoreert dat er ten tijde 
van de toneel afbouw goede ideeën hieromtrent zijn geopperd door 
inwoners.  Die ideeën worden meegenomen.  
Het is de bedoeling dat de wand geheel dicht wordt en niet licht-
doorlatend blijft.  
Erik Vrielink wil weten of er een bouwdeskundige geraadpleegd wordt. 
SVO antwoordt dat dat inderdaad het voornemen is.  
- Op 29 maart geeft SVO een presentatie aan een afvaardiging van 
het gemeentebestuur, dat op die dag ons dorp bezoekt.  
SVO is door Plaatselijk Belang gevraagd aan te schuiven bij dit overleg.  
De gemeente heeft zich benieuwd getoond naar het reilen en zeilen van 
het dorpshuis. Vanaf 19.00 uur is er vrije inloop mogelijk voor bewoners.  
- Qua demping en belijning zijn er nu goede ervaringen met de 
nieuwe sportvloer. Voor het schoonmaken is inmiddels het meest 
adequate schoonmaakmiddel gevonden. De vloer is iets gladder ten 
opzichte van de vorige vloer.  



Jan Noorlander maakt zich ongerust over de scherfjes van noten die 
tijdens het notenschieten de vloer zouden kunnen beschadigen. Op basis 
van wat deskundigen eerder meldden over het zelf herstellend vermogen 
van de vloer ziet SVO deze activiteit echter met vertrouwen tegemoet.  
8) Bestuurswissel 
Er is geen bestuurswissel aan de orde.  
9) Wat verder ter tafel komt & Rondvraag 
Voor beide onderwerpen resteren geen bespreekpunten of vraagstukken 
meer.  
De voorzitter sluit om 20.52 uur de vergadering. 
 
 



90 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 8 april 1926 
Odoornerveen – Hoorde men hier ’t voorgaande jaar algemeen klachten 
over de emeltenplaag, waardoor de roggevelden destijds zo waren 
geteisterd, dat na aanwending van Parijsch Groen een andere vrucht 
moest worden gezaaid, thans doet zich dit verschijnsel gelukkig niet of 
althans in veel mindere mate voor. Over ’t algemeen kan hier dan ook 
worden gezegd, dat de rogge vrij goed tot goed de winter is doorgekomen. 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 26 april 1926 
Odoornerveen – Vee langs den weg. 
Hoe gevaarlijk het is aan de openbare weg vee te laten grazen bleek hier 
weer gisteren. Toen de vrouw van den landbouwer M. alhier op haar fiets 
reed, kwam eensklaps een lam dat blijkbaar geschrokken was, tegen haar 
rijwiel aangesprongen, waardoor zij kwam te vallen en zoodanig gewond 
werd dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Waar reeds 
meermalen het gevaar van loslopend vee aan de wegen is gebleken, 
zouden we ’t van veel nut achten, dat vanwege de politie hierop eens wat 
sneller werd toegezien. 
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