
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  St. Verenigingsgebouw Od'veen  – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  3 februari 2016    
 
Was dat bij het wakker worden even een verrassing: sneeuw op de eerste 
werkdag van het nieuwe jaar! Niet dat er zo’n dikke laag lag – te weinig 
om een sneeuwpop van te maken – maar genoeg om alles wat minder 
mooi was even aan het zicht te onttrekken. Het bleef zelfs een groot deel 
van de dag licht sneeuwen, wat maakte dat de wereld om ons heen er wat 
vrolijker en vriendelijker uitzag. 
Daaraan werd ’s nachts een eind gemaakt; de volgende morgen bleek 
letterlijk alles met een laag ijzel te zijn bedekt. Spiegelglad was het in het 
hele Noorden!  
Het KNMI raadde dan ook ieder aan om thuis te blijven en niet met de 
auto de weg op te gaan als dit niet strikt noodzakelijk was. Het was op de 
weg levensgevaarlijk! 
Er was dan ook nauwelijks een auto op de straat te zien. Ik durfde zonder 
auto nog geen stap buiten de deur te zetten, maar de buurtjes hadden rap 
de schaatsen opgezocht om een rondje op het beijzelde plein te rijden. 
Later op t.v. was er iemand die de volle breedte van een straat als ijsbaan 
gebruikte, een mooi gezicht en hij was vast de enige niet. 
Er reden geen bussen en nauwelijks treinen zodat vervoer naar school en 
werk uiterst problematisch was. Fietsen was ook geen enkele optie. De 
schoolgaande kinderen hadden daar waarschijnlijk geen enkel probleem 
mee; voor hen leverde dit ongemak een welkome vrije dag op. 
Maar wat is ongemak? 
Honderd jaar geleden op 13 en 14 januari 1916 veroorzaakte een 
stormvloed die samenviel met de afvoer van veel water van de rivieren 
een watersnoodramp  rond het IJsselmeer wat toen nog de Zuiderzee 
heette. Het water in de Zuiderzee stond door de dagenlange storm al 
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extreem hoog, waardoor sommige dijken het niet meer hielden en 
anderen gewoon door het water overstroomd werden. Veel gebieden 
kwamen onder water te staan, wat veel schade veroorzaakte. 
Vergeleken met deze gebeurtenissen valt het beetje ongemak van onze 
sneeuw en ijzel dus in het niet! 
Toch een januarimaand zonder ongemakken toegewenst en natuurlijk, 
van redactiezijde, de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
  

  



AGENDA 
   
16 jan  – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
19 jan  – Vrouwen van Nu 
20 jan  – Klaverjassen 
29 jan  – Toneelavond (c.v. MIK) 
  3 feb  – Klaverjassen 
17 feb  – Klaverjassen 
20 feb  – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 

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

  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 

TONEEL  TONEEL  TONEEL 
 
Nog een paar weken en dan zal onze jaarlijkse toneelavond weer plaats 
vinden op vrijdag 29 januari in de gymzaal van dorpshuis “De Miet”. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.15 uur.  
 
Vanaf oktober zijn de spelers al aan het repeteren en het beloofd 
wederom een mooi toneelstuk te worden. Het stuk dat zij voor u gaan 
spelen heet: 
 
 
“High tea bij bakkerij Van Schie” 
 
 
Vanaf volgende week zal een van de bestuursleden of een van de 
toneelspelers bij u aan de deur komen met de toneelkaarten. Aansluitend 
aan de toneelvoorstelling zal de verloting 
plaatsvinden. 
 
Na afloop kunt u nog even de voetjes van de vloer 
halen op de muziek van een DJ. 
 
Wij als bestuur en natuurlijk de toneelspelers zelf, hopen u te mogen 
begroeten op deze gezellige avond!  

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 

kerstavond 
 

Op 15 december hebben wij onze kerstavond gevierd. De Miet was 
prachtig versierd en het was een warm welkom met een glaasje warme 
glühwein. Wij werden deze avond goed verzorgd door Hans v.d. Klis en 
Harm Vos. Deze heren wisten wat de vrouwen toekwamen. Allereerst nam 
Stiny van Bergen het woord en heette ons allemaal welkom. Zij vertelde 
dat de ingekomen stukken op de bar lagen zodat iedereen die nog even 
kon inzien. Daarna verwelkomde zij Jeanet Landman die onze avond zou 
verzorgen. Zij gaf daarna het woord aan Gineke die ons het een en ander 
over de zieke leden vermelde. Het bestuur was dus ook niet voltallig, daar 
Ciska nog in het ziekenhuis lag en Marijke er wel was, maar i.v.m. een 
nieuwe knie, nog niet veel kon doen. Na nog een kopje koffie zette Jeanet 
muziek op en begon een kerstverhaal te vertellen. Na dit verhaal zongen 
we met zijn allen een lied, waarvan zij de muziek opzette. Er volgde nog 
een verhaal en hierna werd er een pauze ingelast. We kregen een drankje 
en er werden wat zoutjes op de tafel gezet. Ook kwamen de heren langs 
met een bitterbal. Na deze pauze ging Jeanet verder met nog een verhaal 
en wat liederen en kwam de avond langzaam ten einde. Na een 
gezamenlijk “Ere zij God” sloot Stiny de avond af en kreeg iedereen nog 
een leuk presentje bij het naar huis gaan. 
De vrouwen van nu wenst iedereen een voorspoedig en vooral 
gezond 2016  
                                               ****************************** 
De eerstvolgend verenigingsavond van de Vrouwen van Nu is op 
dinsdag 19 januari 2016. Wij houden dan onze jaarvergadering met 
na afloop van de vergadering Martin Kemper over de veranderingen 
in de zorg in onze gemeente. 

Marijke Uitbeijerse 
 
  



SVO-SPORT 
 
Kerstvolleybal 2015 
Op vrijdag 18 december vond het jaarlijkse kerstvolleybaltoernooi van 
Odoornerveen plaats. Nadat slechts vier teams zich hadden opgegeven 
spande het er nog om of het door kon gaan of niet, maar gelukkig meldde 
zich op het nippertje nog een vijfde team. Lianne Wijnholds werd bereid 
gevonden om scheidsrechter te zijn, en Mark Blom volbracht de taak van 
teller.  
Team Noordzijde, team Zuidzijde, team All Stars ( vrijdagavond 
zaalvoetbal), team Volleybal (van de donderdagavond volleybal) en team 
Buiten (spelers uit de omgeving) speelden elk tegen elkaar een wedstrijd 
van tien minuten. Team All Stars en team Buiten liepen na een aantal 
wedstrijdjes voor op de rest met elk drie gewonnen wedstrijden. De op 
één na laatste wedstrijd was de beslissende wedstrijd tussen die twee 
teams, die aan elkaar gewaagd waren. Lange tijd liep de stand gelijk, 
maar uiteindelijk won team All Stars met 22 tegen 18 punten, en sleepte 
daarmee de wisselbeker in de wacht. Team Buiten eindigde daarmee op 
de tweede plaats met drie gewonnen wedstrijden. Op de derde plaats 
stond team Volleybal met twee gewonnen wedstrijden. De Noordzijde was 
nummer vier met één gewonnen wedstrijd en de Zuidzijde werd laatste 
met geen enkele gewonnen wedstrijd. 
 
1. All Stars 
2. Buiten 
3. Volleybal 
4. Noordzijde 
5. Zuidzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de prijsuitreiking bleven er nog veel mensen een borrel drinken in de 
kantine en zo werd deze avond in gezellige sfeer afgesloten. Ik hoop dat 
het Kerstvolleybal nog vele jaren op deze manier plaatsvindt, dus ik hoop 
tot volgend jaar! 

Irma Lukkien 
Sportcoördinator  



IJSVERENIGING ODOORNERVEEN 
 
Schaatsen in de Bonte Wever 
Op maandagavond 28 december jl. was er voor onze leden de 
mogelijkheid vrij te schaatsen in de Bonte Wever in Assen. 9 volwassenen 
en 8 kinderen van de basisschool gingen mee richting Assen. Het vertrek 
was om 16.00 vanaf dorpshuis De Miet en aangekomen bij de ijsbaan 
moesten de deelnemers nog even wachten voor de deuren werden 
geopend voor de enthousiaste schaatsers. De basisschooljeugd kon 
meedoen aan een toertocht, iedereen kreeg een kaart waarop elk rondje 
werd afgestempeld. Na afloop kregen de kinderen die meededen aan de 
toertocht hiervoor een mooie medaille. Moe maar voldaan gingen de 
kinderen, maar ook menig volwassene had het zweet op het voorhoofd 
staan, in de auto naar huis. Het was een zeer geslaagde schaatsavond. 
 
Wij als bestuur van de ijsvereniging hopen natuurlijk dat er komende 
winter geschaatst kan worden op het Oranjekanaal. 

Het Bestuur 
 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Bier en wijnproefavond 13 november 2015 
 
Op een warme winderige vrijdagavond verzamelen zich 
in het dorpshuis een stuk of 45 mensen.  
Die maken zich op voor een avondje bier en wijn proeven, nadat we de 
laatsten achter de kont aan moesten bellen konden we van start gaan! 
Thijs Dijstra van Bij Thijs drankenspeciaalzaak uit Vlagtwedde heeft voor 
deze gelegenheid 6 verschillende bieren en 6 verschillende wijnen 
meegenomen. 
 
Voor sommigen onder ons viel het toch wel wat tegen, dat we geen halve 
liter glazen kregen, maar een bescheiden bolleke.  
Bij elk bier of wijn zit een verhaal, hoe het wordt gemaakt, waar het 
vandaan komt, hoe oud het is, hoe het komt, dat wijn of bier zijn eigen 
karakteristieke smaak ontwikkeld.    
We beginnen met een licht biertje en een rosé-achtig wijntje, nadat 
iedereen was ingeschonken door Thijs en zijn lieftallige assistente, begon 
hij een verhaal over dit biertje of wijntje. 
Daarna mochten we proeven…. dit mislukte zeker bij de  helft! Die hadden 
zo’n dorst, dat ze het al lang op hadden. 
Ook het tweede en derde proefmoment ging er prima in, het viel wel op 
dat  vanuit het wijnkamp het toch wel wat luider begon te worden. 
Ook is het een zeer leerzame avond, 10 feiten over wijnen worden ons 
geleerd,  zo ook over bier. 
Ik heb ze  voor u opgeschreven: 
 
Voor de wijnen: 
1. Er zijn bepaalde mensen over de hele wereld die lijden aan een intense 
angst of haat van de wijn. Deze ziekte staat bekend als oenophobia. Dit is 
een echte ziekte, maar het komt niet erg vaak voor en de oorzaak is 
onbekend. Sommige experts geloven dat het misschien iets te maken 
heeft met het hebben van een vorm van sociale angststoornis. 
2. ‘s Werelds oudste wijn dateert van 6000 jaar geleden. Het werd ontdekt 
tijdens een archeologische opgraving in het zuiden van Armenië. De 
ontdekkers gebruikten ‘biochemische dating’ om de leeftijd van deze 
bijzondere wijn te achterhalen. 
3. Toen de tombe van de Egyptische prins Toetanchamon werd geopend 
zijn er diverse kisten met wijn gevonden. Ze waren allemaal gelabeld met 
de naam van de makers en de kwaliteit van de wijn met zo’n precisie dat 



deze etikettering daadwerkelijk aan de moderne etiketteringsvereisten kon 
voldoen. Helaas werd dit zeeeeer-gerijpte wijn nooit op de markt gebracht! 
4. ‘s Werelds duurste wijn is de premier wijn van Chateau Lafite-
Rothschild uit Pauillac, Frankrijk. Een verzameling van 300 flessen werd 
onlangs verkocht op een veiling voor $ 540.000. Deze zeldzame wijn is 
een favoriet van veel rijke mensen, waaronder enkele voormalige 
presidenten van de Verenigde Staten. Tegenwoordig zijn het vooral de 
Chinezen die deze wijnen kopen. 
5. Terwijl rode wijn alleen kan worden 
geproduceerd uit rode druiven, kan witte 
wijn worden geproduceerd uit zowel 
rode en witte druiven. 
6. De wijnindustrie alleen genereert 
meer dan 1,45 miljoen banen in 
Californië. 
7. Het is algemeen aanvaard dat de 
vorm van het ‘ondiepe en brede-mond’ wijnglas een eerbetoon is aan de 
vorm van de borsten van Marie Antoinette!. Echter, de Grieken beweren 
dat het is in feite een soortgelijk eerbetoon is aan Helen of Troy. 
Aangezien deze laatste even wat warmbloederig was, zijn we geneigd om 
de Grieken geloven! 
8.  Traditioneel wordt wijn nooit opgeslagen zoals we het vandaan de dag 
in de winkels zien staan. Normaal wordt de wijn liggend opgeslagen, zodat 
de wijn in contact blijft met de kurk, zodat zij niet indroogt of krimpt en toch 
in contact blijft met de lucht. Tegenwoordig worden wijnen vaak staand 
opgeslagen wanneer de flessen een kunstmatige kurk of schroefdop 
hebben. 
9.  Wijn is nog complexer dan bloedserum als je naar de samenstelling 
kijkt, omdat het veel organische chemische verbindingen in zich heeft. 
10. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, verbeteren niet alle wijnen 
door het te bewaren. In feite is de overgrote meerderheid van de 
geproduceerde wijnen klaar om direct te drinken en zal niet beter worden 
door veroudering. Slechts enkele wijnen kan je langer houden dan een 
decennium! De groten der aarde vallen natuurlijk in deze categorie. 
 
Voor de bieren: 
1. Wereldwijd zijn er acht trappisten, waarvan er  zes in België worden 
gebrouwen: Chimay, Achel, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren. 
2. Bier is hoogstwaarschijnlijk uitgevonden door een vrouw. Dat heeft 
onderzoek van geschiedkundige Jane Peyton uitgewezen. Bijna 
zevenduizend jaar geleden waren vrouwen de enigen die bier konden 
brouwen. In Mesopotamië werd bier zelfs beschouwd als een geschenk 
van een godin. 3. Het strafste bier ter wereld is het Schotse Brewmeister 



Armageddon dat maar liefst 65 procent alcohol bevat.                                                                           
4. De schuimkraag op een pint beschermt het bier tegen zuurstof.  De 
bierkraag zorgt ervoor dat er geen koolzuurgasbellen ontsnappen en 
beschermt het bier tegen het binnendringen van zuurstof uit de lucht. 
Zuurstof uit de lucht kan de smaak van het bier namelijk beïnvloeden.                                                                  
5. De lever heeft ongeveer één uur nodig om een bierconsumptie af te 
breken. 6. Bier is de oudste alcoholische drank die er bestaat. Al sinds het 
jaar 2600 voor Christus werd bier gedronken door de Sumeriërs,  een volk 
dat in Zuid Mesopotamië leefde.                                                                                                 
7. De Vikingen waren grote fans van bier. Ze onderbraken zelfs 
veldslagen om een bierpauze in te lassen.                                                                                  
8. Matig bier drinken zou helpen om nierstenen te voorkomen. Dit werd 
onder meer bevestigd door een Fins wetenschappelijk onderzoek bij 
27.000 mannen tussen 50 en 69 jaar, waarbij werd aangetoond dat 
regelmatig bier drinken gepaard gaat met een verlaagde kans op 
nierstenen. 
9. Tsjechen zijn wereldwijd de grootste bierdrinkers. De gemiddelde 
Tsjech drinkt 572 pintjes per jaar, dat zijn er 11 per week. Verder bestaat 
de top drie uit Duitsland en Oostenrijk. België prijkt op de tiende plaats 
met een gemiddelde van zes pintjes per Belg per week.                                                       
10. Een trappist is een abdijbier, maar niet elk abdijbier is een trappist. 
Abdijbieren die de titel van trappist niet dragen, zijn bieren die wel aan een 
abdij verbonden zijn, maar niet door de monniken of door hun directe 
medewerkers worden gebrouwen. 
Nadat ook het vierde, vijfde, en zesde proefmoment er prima in ging, 
kon men na afloop nog wat bieren en wijnen kopen. 
Een super geslaagde avond!! 

Met vriendelijke groet, 
c.v. MIK 

 
 

c.v. MIK – TONEELAVOND 
 

29 JANUARI 2016 
 

GYMZAAL bij DORSPHUIS “DE MIET” 
 

AANVANG 20.00 uur, ZAAL OPEN 19:15 uur 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Op 7 januari trokken wij de volgende BINGO-getallen voor u: 
 

26 – 10 – 37 – 15 – 2 – 39 – 68 – 14 – 73 – 54 
 
Heeft u BINGO? Lever dan uw BINGO-kaart, voorzien van uw naam en 
adres, voor 4 februari aanstaande in op Noordzijde 17! 
 
 

INTERVIEWER GEZOCHT! 
De poule van interviewers voor de rubriek “Even voorstellen” kan 
versterking gebruiken. Na ons team enkele jaren versterkt te hebben heeft 
Sjaak Janson besloten te stoppen met zijn werkzaamheden voor De 
Snikke. Van onze zijde willen we Sjaak hartelijk dankzeggen voor de 
afgenomen interviews! 
De interviews worden op dit moment afgenomen door Martin Eggens, 
Henk Nienhuis en Liesbeth Holman. Zij zoeken een vierde collega die het 
team kan komen versterken. Gemiddeld 2 keer per jaar neemt een 
interviewer een interview af bij een van onze dorpsbewoners. Schroom 
niet en meld u aan! Inlichtingen en aanmelding: Stel u in verbinding met 
Martin Eggens, tel. 0591 381477! 
 



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van dit seizoen is als volgt: 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving 30 pnt    Nienke Eggens 20 pnt 
Thijs Ruiter 10 pnt    Marlijn Eggens 10 pnt 
      Anne Ruiter  10 pnt 
 



LICHTJESAVOND 
 
Lichtjesavond Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken 
Voor het eerst organiseerde  de Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken 
een lichtjesavond. Er was gelegenheid om met een fakkel langs een 
lichtjesroute naar het monument op het kerkhof te lopen. Hier kon een 
kaarsje aangestoken worden ter nagedachtenis aan een dierbare. Of men 
kon er bij het graf van een dierbare aandacht aan besteden. In het 
mortuarium was er daarna de gelegenheid om een kop koffie of 
chocolademelk te drinken. De omgeving en de tafels waren in kerstsfeer 
gebracht. Hier waren een aantal bestuursleden aanwezig om eventuele 
vragen te beantwoorden. Bovendien las Marchienus Elting een aantal 
gedichten uit eigen werk in de streektaal  voor. Bij het mortuarium was 
een “Gedenkboom” geplaatst  die duidelijk ook in een behoefte voorzag. 
De bezoekers reageerden positief op de Lichtjesavond. Het is de 
bedoeling  dat we ook in 2016 weer een lichtjesavond gaan organiseren 
en wederom op de laatste zondag voor  Kerst.  
 

Namens de Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken, 
Henk van der Veen 

 
 
  



INTERNET IN ODOORNERVEEN 
 
Interesse in snel internet via glasvezel? Wanneer komt dat nou eens 
in Odoornerveen? 
 
Eind 2014 en begin 2015 heb ik u geïnformeerd over het initiatief, snel 
internet te realiseren via de aanleg van glasvezel. Ik werd in die periode 
enthousiast voor dit initiatief, omdat alles erop leek, dat de groep 
initiatiefnemers een duidelijk doel voor ogen hadden met een helder 
tijdspad, om dat te bereiken. Tot mijn spijt bleek in april 2015, dat met 
name het tijdspad een aantal verrassende hobbels bevatte, m.a.w. het 
realisatieproces is er een van vallen en opstaan. Europese, landelijke, 
provinciale en gemeentelijke regelgeving moeten allemaal op één lijn 
komen. Daarbij komt, dat de Stichting Duurzame Energieprovincie 
(SDE++) zich niet alleen richt op snel internet, maar ook op zonne-
energie, energie via windmolens en duurzaam bouwen.  
 
Waar staan we nu? 
Een kleine groep nieuwe initiatiefnemers (Stichting Breedband Borger-
Odoorn) heeft het stokje van SDE++ overgenomen en richt zich daarbij 
volledig op de realisatie van snel internet via glasvezel, binnen 12 
maanden, op die adressen, die op dit moment alleen de beschikking 
hebben over internet via koperdraad (we noemen dit de “witte” adressen).  
Dit betekent dat er nu in de gemeente Borger-Odoorn ca. 1500 “witte” 
adressen zijn, waarvan 170 alleen al in Odoornerveen.  
 
Wat moet er gebeuren? 
Belangrijk in het proces van realisatie van snel internet via de glasvezel, is 
dat er voldoende belangstelling is. Ook op dit vlak is er in het verleden 
hoop gewekt op realisatie, gebaseerd op te lage aantallen. De financiering 
is dan eenvoudigweg onhaalbaar. 
Het eerste doel dat moet worden bereikt is zoveel mogelijk 
intentieverklaringen te krijgen van de bewoners van de “witte” adressen. 
100% is natuurlijk echt overtuigend, maar bij 70% is er een voldoende 
basis voor uiteindelijke financiering. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
Vanaf februari tot eind april 2016 zullen er op vele gebied in de gemeente 
Borger-Odoorn activiteiten worden ontwikkeld, om de intentieverklaringen 
te realiseren. In de volgende Snikke zal ik u aankondigen hoe we dat in 
Odoornerveen gaan doen. Op dit moment hebben zich 58 “witte” adressen 
in Odoornerveen aangemeld door het invullen van een intentieverklaring 



op de website http://wilookglasvezel.nl/. Dit moet en kan natuurlijk veel 
beter. 
 
Waar hebben we het dan over? 
Geïnteresseerden krijgen een “all-in-one basispakket” voor marktconforme 
prijzen, zo’n 50 euro per maand. Dat omvat telefoon, tv en snel internet. 
En snel is dan ook echt snel, namelijk 100 Mbps downloaden en 100 
Mbps uploaden. Ter vergelijking, de huidige, gemiddelde snelheid is op de 
meeste adressen in het buitengebied niet veel meer dan 5 Mbps 
downloaden en 1 Mbps uploaden, bij u wellicht iets meer, bij anderen 
soms zelfs minder. 
Additionele wensen zoals onbeperkt bellen of extra tv zenders zijn tegen 
gangbare meerprijzen te verkrijgen. 
 
Wat gebeurt er, wanneer er voldoende intentieverklaringen zijn? 
Dan zal er worden overgegaan naar het proces van realisatie. Er wordt 
een keuze gemaakt voor de beste infrastructuur met de voordeligste 
aanbieders. Op basis van deze informatie wordt u vervolgens een 
abonnement aangeboden, pas dan verbindt u zich pas formeel. 
Ik heb geleerd dat bij dit proces veel vragen rijzen, waarvan een aantal al 
zijn beantwoord op de website http://wilookglasvezel.nl/, maar veel details 
kunnen pas echt beantwoord worden in deze laatste fase. Laat u dat er 
niet van weerhouden uw intentie kenbaar te maken, want lukt het eerst 
niet tot een minimum aantal te komen, dan wordt de laatste fase wellicht 
nooit bereikt.  
 
Heeft u toch vragen die nog niet op de website worden beantwoord, bel 
mij dan gerust: Tel. 06-51155602. Sjaak Janson, namens Breedband 
Borger-Odoorn 
 
 
 
  



120 JAAR GELEDEN 
 
Rechtszaken – Arrondissementsrechtbank te Assen 
Zitting van dinsdag 28 januari 1896 
Jacobje S. te Odoornerveen, die zegt een kinderjurkje te hebben 
gevonden dat zij later had weggegeven aan haar zuster, staat terecht 
beschuldigd bedoeld jurkje te hebben gestolen ten nadele van vrouw 
Huisman op of omstreeks 15 november l.l., welk feit zij, volgens het 
oordeel van het O.M. zal moeten boeten met een gevangenisstraf van 14 
dagen. 
 
Lammert K. te Odoornerveen, reeds vroeger onderscheidene malen 
veroordeeld, weet niet dat hij op 27 december jl. zich heeft schuldig 
gemaakt aan mishandeling van Hendrik Kuipers en het inslaan van een 
glasruit in de woning van Pieter Dilling. “De getuigen moeten het maar 
verklaren - - ik weet het niet”, zegt beklaagde. Het o.m. vraagt voor beide 
feiten de veroordeling van de beklaagde tot 1 maand gevangenisstraf. 
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