
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M 31 mei 2017     
 
Ook deze Snikke komt weer een paar dagen later uit dan u gewend bent. 
Haast geen wonder met zoveel bijzondere dagen in april. Hopelijk leest u 
daar het een en ander over in deze dorpskrant. 
De jeugd heeft het met het weer niet echt getroffen op hun vrije dagen. 
Hoewel deze in mijn agenda “meivakantie” worden genoemd, vallen deze 
dagen in april. Voor sommige kinderen was er vóór en/of daarna ook al 
een vrije week vanwege examens of een bijzondere bijspijkerweek voor 
het onderwijzend personeel. Daarvóór was er natuurlijk ook al een vrije 
2de Paasdag. 
Mooi, dat er weer zoveel jeugd meedeed aan het traditionele noten 
schieten en dat zonder te weten welk enorm chocolade Paasei er was te 
winnen! 
Helaas was er geen paasvuur dit jaar. We hopen dat iemand daar volgend 
jaar toch weer een plaatsje voor beschikbaar stelt. We moeten onze 
tradities koesteren! 
Dan was er nog de Koningsdag om te vieren maar die viel al in de 
vakantieweek; dat leverde dus niet nòg een vrije dag op. 
En zo zijn we al in mei beland. Aan het weer is dat niet te merken. De 
vogels trekken zich er ook niks van aan; de spreeuwen vliegen al druk met 
wormpjes en ander eetbaar spul af en aan om hun jongen te voeren. 
Geen vrije dag maar wel een belangrijke dag was 4 mei, de dag waarop 
de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog worden herdacht. 
In Schoonoord was tijdens de herdenking in het Dorpshuis de hele groep 
8 van de “Burgemeester S.J. van Royenschool” present.  
Verderop in deze Snikke staat een gedicht dat gemaakt is en op deze 
avond is voorgedragen door Anouk Boels. 
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Goed dat aan deze herdenking zoveel kinderen van alle leeftijden 
deelnamen. Ook deze herdenking is een traditie die niet verloren mag 
gaan. Het is namelijk niet vanzelfsprekend om in een vrij land te wonen. 
Hoe kan anders de vrijheid worden gevierd als we ons niet meer 
herinneren hoeveel verdriet, pijn en levens dit heeft gekost? 
Een zonnige meimaand gewenst! 

  



AGENDA 
 
16 mei – Vrouwen van Nu 
17 mei – Reconstructie plannen Noordzijde (Plaatselijk Belang) 
21 mei – Sport- en speldag (c.v. MIK) 
25 mei – Hemelvaartsdag 
31 mei – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
3 juni – Oud papier (Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen) 
4 juni – Eerste Pinksterdag 
5 juni – Tweede Pinksterdag 
15 juli – Playbackshow (c.v. MIK) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Na 8 kleurplaten zijn de tussenstanden als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Jesper Röttink  70 pnt   Nienke Eggens 20 pnt 
Elisa Oving  60 pnt   Marlijn Eggens 20 pnt 
Sophie Bos  60 pnt   Thijs Zuidland  10 pnt 
Demi Eggens  10 pnt   Maya de Waard 10 pnt 
Lynn de Waard 10 pnt 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
 

STICHTING SINSOLUKA 
 

 
De Nederlandse Stichting Sinsoluka is een stichting bestaande uit 

enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de educatie van kansarme 

en straatkinderen in de hoofdstad van Equador, Quito.  

 
In 2007 vertrok Janniek van Dijk als vrijwilliger voor een half jaar naar 
Ecuador om daar te werken met straatkinderen. Zij werd geraakt door de 
problemen van deze kinderen en besloot al vrij snel dat zij dit werk niet 
wilde loslaten. Zij ontmoette daar Mario. Met hem ging ze de straat op en 
werd al snel geconfronteerd met ontzettend veel kinderen die door hun 
ouders in de steek waren gelaten, of dat de ouders al waren overleden 
door overmatig drugs- en alcoholgebruik, De meeste kinderen overleefden 
deze ellende door lijm te snuiven. Er is veel armoede in Ecuador, waar de 
regering niets aan doet. Ongeveer 80 procent van de bevolking leeft onder 
de armoedegrens. Er is geen sociaal vangnet. Als je bijvoorbeeld door 
een ongeluk je baan kwijtraakte was er geen geld meer en kwamen hele 
gezinnen op straat te staan. Mario nam haar ’s avonds mee naar een park 
waar de meeste kinderen lagen te slapen om ze te ontmoeten. De 
kinderen worden niet oud op straat en er waren een aantal zwangere 
meisjes. De kinderen worden vaak al gehandicapt geboren door het 
drank- en drugsgebruik van de ouders. Veelal zijn het de oorspronkelijke 
bewoners uit het Andes gebergte die uit dit gebied zijn verdreven. Ze 
spreken de taal niet en kunnen daarom geen baan vinden. Janniek toont 
een foto van een meisje dat erg ziek was, tbc en longontsteking. Zij 
hebben haar naar een ziekenhuis gebracht, maar zij is toch overleden. De 
mooie grote ogen van dit meisje blijven je bij. Janniek en Mario hebben al 
snel een opvang opgezet voor deze kinderen. Zij gingen de straat op om 
de kinderen te vertellen dat zij naar hun toe konden komen voor een 
maaltijd, douchen en praten over hun ellende. Janniek had haar moeder 
gebeld in Nederland en haar gevraagd om haar vrienden en kennissen 
van haar adreslijst te vragen om geld te doneren. Binnen een week was er 
€ 30.000 ingezameld en konden ze een huisje huren. Daarna moesten er 
veel logistieke zaken geregeld worden. Zij stuurden de kleinste kinderen 
naar school. Dit had nogal wat voeten in de aarde, want deze kinderen 
waren ongeremd. De hoofonderwijzer van deze school was ten einde raad 
en kon de kinderen niet in de klas houden. Met eindeloos geduld is het 
toch gelukt de kinderen op diverse scholen te laten integreren. Voor de 
oudere kinderen was dit te laat, maar zij hebben deze kinderen toch 
scholing geboden, vooral in hygiëne, huishoudkunde en seksuele 



voorlichting. Voordat de kinderen naar school gingen moesten de ouders 
of voogd een contract tekenen, dat zij de kinderen niet van school haalden 
en dat de schooluniformen van de Stichting waren en niet verkocht 
mochten worden. De kinderen kregen tussen de middag een warme 
maaltijd. Er werden woongroepen opgericht waar 3 moeders de scepter 
zwaaiden en waar ongeveer 25 kinderen sliepen. Er werd huiswerk- 
begeleiding opgestart. Zij konden in het centrum van de stad een groot 
pand van de gemeente huren, want er werden ondertussen al zo’n 283 
kinderen opgevangen. Geld voor onderwijzers was er niet, maar de 
oplossing was dat de studenten van de universiteit van Quito punten 
konden verdienen om deze huiswerkbegeleiding te geven. Janniek heeft 
deze avond inzicht gegeven in het werk van de Stichting Sinsoluka. Een 
bijdrage kan worden gedaan op Stichting Apardinamiento Sinsoluka, Rabo 
NL03RABO0136004768. 
Na afloop konden we wat mooie spullen bij haar kopen. 
Ciska bedankte haar voor de mooie avond en gaf haar een gift voor haar 
Stichting. 
 
De volgende clubavond is op dinsdagavond 16 mei. Deze avond 
wordt verzorgd door zangroep Forever.  Aanvang 19.45 uur. 
 

Marijke Uitbeijerse 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

EXCURSIE NAAR PUZZELMUSEUM 
JOURE 
 
De actieve Reiscommissie van de Vrouwen van Nu, die bijna elke twee 
maand een reisje voor ons organiseert, had voor 6 april een middag 
puzzelplezier bedacht. Met dertien vrouwen reden we naar het 
Puzzelmuseum in Joure. Het was even zoeken voor we achterop een 
industrieterrein het museum ontdekten. 
Na een welkom met koffie, thee en oranjekoek had ieder een plaatsje 
gevonden aan een van de vier tafels die vol lagen met allerlei puzzels 
gemaakt van hout, metaal, kunststof, papier of iets anders. Er werd 
meteen druk geschoven en gepast om de figuurtjes en blokjes op de juiste 
manier in elkaar te zetten. 
Ondertussen vertelde de heer Auke Reijenga over het ontstaan van het 
museum door zijn fascinatie voor puzzels. Zijn eerste puzzeltje kreeg hij 
toen hij zes jaar was en met een beenbreuk in het ziekenhuis lag. 
Pas in de beginjaren ’80, toen de kleurige Rubiks kubus puzzel, het 
nieuwe speelgoed voor jong en oud, uitkwam begon Auke echt te 
verzamelen. Langzaamaan werden alle hoeken en gaten van zijn huis 
gevuld met allerlei puzzels die hij kreeg, kocht en soms op 
rommelmarkten vond.  
In 2008 kreeg hij de kans om in een deel van een nieuw gebouw een echt 
museum te krijgen.  
Het museum bestaat uit twee grote 
ruimtes boven elkaar, beide voor een 
groot deel gevuld met vitrines met de 
meest bijzondere en uiteenlopende 
puzzels. Tot nu toe past alles er nog 
in. Dit “alles” bestaat uit 50.000 
puzzels en puzzeltjes!   
Auke zei vier jaar geleden zijn baan 
als onderwijzer op en kan nu alle tijd 
besteden aan zijn museum en de 
bezoekers.  
Wat een voorrecht om van je hobby 
je werk te kunnen maken! 
Terwijl wij bleven puzzelen en 
rondkijken, liet de eigenaar allerlei 
trucjes met o.a. touwtjes en ringen 
zien. Het ging te snel om te 



ontdekken hoe hij zijn kunstjes deed. Maar wat is er nou mooier dan te 
denken dat iemand kan toveren! 
In de ruimte boven stonden heel veel vitrines vol met puzzeltjes, ook heel 
oude uit het begin van de 20e eeuw en zelfs een enkele van eind 19e 
eeuw. 
Ook lagen er veel puzzel- en goochelboeken uitgestald, waaronder de 
hele serie “Winterboeken” uitgegeven door Margriet en goochelboekjes 
die je vroeger bij havermout kreeg.  
Er was ook veel wat we niet zagen, maar wat er wel geweest moet zijn; 
gewone legpuzzels b.v., kruiswoordpuzzels en de sudoku’s van 
tegenwoordig.  
Naast dit alles was elk leeg plekje aan de muur wel gebruikt om 
afbeeldingen op te hangen die te maken hadden met gezichtsbedrog, 
waaronder ook veel tekeningen van Escher en natuurlijk de voorstelling 
van de oude en de jonge vrouw in één tekening.  
We hadden een bijzondere middag, waarin ook mensen die nooit 
puzzelen nu fanatiek probeerden om puzzeltjes op te lossen!   

Gineke Loman 

 
  



HERDENKING 4 MEI 
 
Ieder jaar op 4 mei worden ook in Schoonoord de oorlogsslachtoffers 
herdacht. Aan deze bijeenkomst in het Dorpshuis aan de Kerklaan werken 
ook kinderen van de “Burgemeester S.J. van Royenschool” mee. Dit jaar 
nam de hele groep 8 hieraan deel. Vier van de kinderen droegen daarbij 
een gedicht voor. 
 
Het volgende gedicht is gemaakt door Anouk Boels en tijdens deze 
herdenking door haar voorgedragen. 
 

Het gedicht dat ik ga voordragen, bestaat 
niet uit woorden. 

Maar het is de emotie die je gaat horen 
Dit gedicht gaat over de mensen die hebben geleden 
Over die afschuwelijke massamoord 

zonder reden. 
 

Mensen die kapot zijn gegaan door 
de kou, honger of pijn. 
Zoveel mensen die dit hebben gevoeld 
en er nu niet meer zijn. 
Waarom moesten zovelen gaan? 

 
Waarom moesten mensen een hel  
doorgaan? 

 
 
5 jaar lang geen vrijheid 
5 jaar lang leven in onzekerheid. 

 
Vanavond staan wij stil en leggen 

  we een bloem 
En dit zullen we ons hele leven 

  blijven doen. 
     Anouk Boels 

 
 
 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Schoonloopavond Odoornerveen 
 
Vrijdag 21 april was het zo ver. Er waren in totaal 12 vrijwilligers. Voordat 
we op pad gingen eerst de fluoriserende hesjes aangedaan, en om 18.30 
uur gingen we van start. Dit jaar hebben we de Noordzijde, Zuidzijde en 
de Borgerzijtak gedaan. Door te weinig vrijwilligers hebben we helaas de 
rest van het dorp niet kunnen doen. 
We kwamen dit jaar weer heel wat blikjes en plastic tegen, plus wat 
isolatieplaten (jammer dat zulke platen rondzwerven in het dorp). 
Rond 20.45 uur waren we klaar en hebben nog gezellig een drankje 
genuttigd in het dorpshuis. Het was een geslaagde avond met een 
opbrengst van 300 kg. 
Bij dezen willen wij alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 

Plaatselijk Belang 

 
 
  



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
 
Op 12 april jl. werd het klaverjasseizoen 2016/2017 afgesloten en werd 
ook duidelijk dat de top 3 een straatlengte voorsprong had genomen op de 
rest van het peloton. In totaal 20 deelnemers streden van september tot 
april voor de eer en natuurlijk ook een beetje voor een goede klassering. 
Sommigen persten er nog wel een eindspurt uit, maar dat leidde niet tot 
grote veranderingen in de eindstand. Leuk dit jaar is vast te stellen dat 
een nieuwkomer direct het eerste jaar de hoogste plaats op het podium 
opeist. Daaronder is zeker flink gestreden, maar Arja was net iets verder 
over de streep dan Ineke en Alexander.   
Harry had dit jaar wederom voor prachtige prijzen gezorgd, dus uiteindelijk 
gingen alle deelnemers met een zeer tevreden gevoel naar huis. 
Conclusie mag weer zijn, dat Odoornerveen een zeer sportief en gezellig 
klaverjascluppie heeft.  
 
Naam        Stand   Punten 
Kasper, Arja  1     37852 
Kuipers, Ineke  2     37275 
Evenhuis, Alexander 3     37192 
Huizing, Geert  4     36474 
Ottens, Henk  5     36301 
van Rijen, Jan  6     35962 
Schippers, Henk 7     35622 
Cremers, Harm 8     35548 
Vleems, Harrie 9     35229 
Evenhuis, Hans 10   34918 

Naam        Stand   Punten 
Scholtens, Connie 11   34442 
Bakker, Henk  12   34269 
Schippers, Sieme 13   34158 
Kirchhof, Ron  14   33967 
Kirchhof, Tineke 15   33828 
van der Klis, Hans 16   33782 
Kuipers, Jan  17   33638 
Begeman, Bert 18   33025 
Vos, Harm  19   29638 
Janson, Sjaak  20   16267 

 
En het kan niet genoeg gezegd worden, de klaverjasavonden in 
Odoornerveen zijn enerverend en uitdagend; er wordt stevig gestreden, 
maar altijd fair, plezierig en met veel gelach. Kom dus gerust komend 
seizoen eens kijken en meedoen. 
 
Hieronder treft u de data aan voor het seizoen 2017/2018. Wij zouden 
graag het aantal tafeltjes nog verder uitbreiden.  
 
Datum  Avond Week 
13-sep-17 1 37 
27-sep-17 2 39 
11-okt-17 3 41 

Datum  Avond Week 
25-okt-17 4 43 
8-nov-17 5 45 
22-nov-17 6 47 



6-dec-17 7 49 
20-dec-17 8 51 
3-jan-18 9 1 
17-jan-18 10 3 
31-jan-18 11 5 

14-feb-18 12 7 
28-feb-18 13 9 
14-mrt-18 14 11 
28-mrt-18 15 13 
11-apr-18 16 15 

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



PLAATSELIJK BELANG 
 
Betreft; Vernieuwing asfaltlaag en indeling weg Noordzijde: 
 
De (meeste) bewoners van de Noordzijde hebben onlangs bericht 
gekregen dat de plannen ter inzage lagen. Hierbij was de gemeente 
vergeten om Plaatselijk Belang op de hoogte te stellen. Achteraf kreeg ik 
nog het volgende doorgestuurd; 
 
Aan de verschillende dorpsbelangen en belangenverenigingen, 

 

De gemeente Borger-Odoorn is bezig met de voorbereiding van het 

aanbrengen van enkele nieuwe asfaltdeklagen op doorgaande wegen. 

Eén of enkele daarvan kunnen voor u als dorpsbelangen interessant zijn. 

 

4. Noordzijde in Odoornerveen, tussen de Torenwijk en de Manrhowijk. 

De werkzaamheden bestaan uit het plaatselijk repareren en profileren van 

het bestaande wegdek, het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen en het 

aanbrengen van nieuwe graskeien langs de weg. 

De huidige wegbreedte blijft gehandhaafd. Het is de bedoeling dat in het 

hele weggedeelte een maximumsnelheid van 60 km/uur gaat gelden. 

Daarom zijn ook enkele snelheidsremmende maatregelen gepland, 

waaronder de aanleg van een enkele drempels. 

 
Gelukkig kwamen de berichten via andere wegen al wel eerder bij ons 
binnen en konden wij ook een kijkje nemen bij de presentatie van de 
plannen. Er was een flinke delegatie bewoners aanwezig. Iedereen kon 
zijn bevindingen/ vragen/ wensen/ zorgen bespreken en eventueel 
persoonlijk indienen en hier zou dan naar gekeken worden. Op verzoek 
van alle aanwezigen is er gevraagd naar een terugkoppeling van de 
ingediende vragen/ opmerkingen. In eerste instantie wilde de gemeente 
geen terugkoppeling organiseren, maar ze hebben ons toegezegd er bij 
ons op terug te komen. En de datum is bekend!!!  
 
Aanwonenden, wijs je buurman of buurvrouw er even op om de 
Snikke te lezen! Meer info: http://www.facebook.com/Odoornerveen 
 
WOENSDAG 17 MEI  
AANVANG 19:00 UUR DORPSHUIS “DE MIET” 
PRESENTATIE OMTRENT; VERBETERDE PLANNEN 
RECONSTRUCTIE NOORDZIJDE 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Verslag neutiesschieten Tweede Paasdag c.v. MIK 
 
Tweede Paasdag rond 9.45 uur stroomde het dorpshuis langzamerhand 
vol met allemaal gezellige mensen, jong en oud, die zin hadden om de 
neuties van de baan te schieten. Op de bar stond koffie / thee en ranja 
klaar voor een ieder en ondertussen werden alle namen van de 
deelnemers op de borden geschreven. 
In totaal namen er 62 personen deel aan dit spel. Om 10.00 uur werd een 
ieder vriendelijk verzocht om zich naar de gymzaal te begeven en 
zijn/haar plekje bij het juiste bord te zoeken. 6 banen waren er klaar 
gelegd. Nadat een ieder z’n plekje had gevonden kon het spel beginnen. 
Het viel nog niet mee om pluspunten te scoren en dit jaar lukte het ook 
niemand om alle 25 noten in een keer van de baan te schieten. Tijdens 
het spel werden er heerlijke paaseitjes uitgedeeld en ging het er gezellig 
aan toe. Uiteindelijk waren er 6 winnaars (1 van elke baan) die samen de 
finale mochten spelen. Dit waren: Gineke Loman / Wendy Röttink / 
Jolanda Bloeming / Linda Boels / Hans Boels en Ella Verweij. Uiteindelijk 
kwam er een duidelijke winnaar op het bord en dat was Linda Boels met 
38 punten. Linda nogmaals van harte gefeliciteerd!  
Twee personen waren gelijk geëindigd, te weten Jolanda Bloeming en 
Hans Boels. Allebei moesten ze nog 1x gooien om te bepalen wie er 2e of 
3e zou worden. Jolanda Bloeming behaalde uiteindelijk de 2e plek met -5 
punten en Hans Boels de 3e plek met -10 punten. Beide ook nogmaals 
gefeliciteerd. Natuurlijk hadden wij ook nog een troostprijs voor diegene 
die het slechtst van iedereen had gegooid en deze prijs ging naar Willy 
Bloeming. Zij had een totaalscore van -89 punten. De prijzen bestonden 
allemaal uit heerlijke chocoladeprijzen. Rond de middag keerde een ieder 
weer huiswaarts. Wij als bestuur kijken weer terug op een zeer geslaagde 
en gezellige morgen! Iedereen bedankt hiervoor! 
 

Bestuur c.v. MIK 

 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Sport- en speldag c.v. MIK 
 
Zondag 21 mei a.s. houden wij voor jong en oud weer een sport- en 
speldag. 
’s Morgens houden wij deze sport- en speldag voor de basisschooljeugd. 
Hier kan iedereen individueel aan mee doen. Wij hopen om 10.00 uur te 
kunnen starten en verwachten dat jullie dan allemaal een kwartier voor die 
tijd al aanwezig zullen zijn. 
’s Middags houden wij het voor de oudere jeugd en de volwassenen. 
Starten om 13.30 uur en hier ook een kwartier voor deze tijd graag 
aanwezig zijn. Er wordt verwacht dat jullie je aanmelden in groepjes van 4. 
Ben je met 5 of 6 personen in een groepje, ook geen probleem, maar voor 
ieder spel geldt 4 personen, dus zal er steeds iemand een spel moeten 
overslaan. Dus strik je familie, buren of vrienden en meld je aan met een 
team van 4 personen. 
Is diegene die mee wil doen geen lid van c.v. MIK dan betaalt die persoon 
een kleine bijdrage van € 2,00. 
Aanmelden graag voor 14 mei bij: 

Jeroen Evenhuis:  381636 
Wendy Röttink:  531825 

Wij als bestuur hebben er ontzettend veel zin in en wij hopen jullie ook! 
Wij rekenen op jullie komst, want bij te weinig opgave (deelname) gaat 
deze dag niet door. 

Bestuur c.v. MIK 

 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Eerste aankondiging Playbackshow c.v. MIK 
 
Op 15 juli houden we een Playbackshow voor jong en oud. Begin dit jaar 
hebben we "Odoornerveen got talent" gedaan. Hier waren veel positieve 
reacties op. Wel kregen wij te horen dat men graag zelf wil bepalen met 
wie ze op het toneel staan. Dus daarom hebben we dit jaar gekozen voor 
een Playbackshow. 
Vind je het leuk om hieraan mee te doen geef je dan op. Dit kan met een 
vriendje(s) of vriendinnetje(s), met papa of mama, buurman, buurvrouw of 
een familielid. Alles is mogelijk. Dus wees creatief en bedenk samen iets 
leuks.  
Wij rekenen op veel deelname want bij te weinig opgave (deelname) gaat 
deze avond helaas niet door. Verdere informatie volgt. 
 
Geef je snel op bij: 
Anita Begeman:  381780 
Pien Bonga:  06-30739788 

Bestuur c.v. MIK  



130 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant - 26 mei 1887 

Men schrijft uit Odoornerveen aan de N.R.Crt.: In de turfvelden heerscht 
thans veel drukte. De oude turf die nog aanwezig is gaat zeer gretig van 
de hand en de opruiming zal dit jaar groter zijn dan de laatste jaren het 
geval was. De daglonen voor het turfgraven zijn dit jaar nog weer iets 
gedaald.  
Voor het dagwerk graven (een dagwerk is hier 40 stok) wordt fl. 7,20 
betaald hetgeen 20 ct. lager is dan ten vorigen jare. 
 
  



BREEDBAND INTERNET 
 
Breedband Internet in 
Odoornerveen, iedere maand 
een stapje dichterbij! 
 
Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de gemeente Borger-
Odoorn zijn vier mogelijke scenario’s te bedenken. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen witte en grijze gebieden. Witte gebieden zijn 
de gebieden waar de aansluiting op het internet via de telefoonlijn loopt. 
De huidige internetsnelheid en aansluitingsmogelijkheden zijn zeer slecht 
en de aanleg van glasvezel is noodzakelijk. De grijze gebieden zijn de 
buurten die meer richting de dorpskernen liggen. Hier loopt de 
internetaansluiting via de coaxkabel en is de snelheid al acceptabeler. Uit 
het onderzoek van Breedband Borger-Odoorn zijn de volgende vier 
scenario’s ontstaan: 

• Scenario I: Focus op wit; 

• Scenario II: Focus op wit, met uitbreidingsmogelijkheid naar grijs; 

• Scenario III: Focus op alternatief, grijs meenemen in hoofdtracé 
van wit; 

• Scenario IV: Focus op wit en grijs. 
Scenario I heeft niet onze voorkeur, doordat dit te weinig 
toekomstmogelijkheden biedt en de kosten niet veel lager liggen dan bij 
scenario II. Scenario III is ook niet optimaal doordat dit moeilijk uitvoerbaar 
is. Het valt niet aan de bewoners uit te leggen dat het ene ‘grijze 
huishouden’ wel glasvezel krijgt en de ander niet. Tot slot is scenario IV 
simpelweg te duur; de kosten zijn zo hoog dat de aansluitingen 
onbetaalbaar zouden worden voor bewoners. Scenario II blijkt voorlopig 
de beste optie voor een betaalbaar glasvezelnetwerk. De plannen worden 
steeds concreter en alle volgende stappen zijn op deze conclusie 
gebaseerd. Wordt vervolgd. 
 
Binnen de gemeente Borger-Odoorn heeft een aantal bedrijven en 
vakantieparken urgent internet nodig. Binnen de recreatiesector is het 
steeds vaker een ‘must’ dat er Wifi aangeboden wordt voor de gasten, en 
met een snelheid die voldoende is om te werken, e-mailen, spelletjes te 
spelen en online muziek en video’s te streamen. 
Niet alleen vakantieparken, maar ook bedrijven kampen met het 
breedbandprobleem. Om bedrijvigheid te ondersteunen anno 2017 is snel 
internet een vereiste. Bedrijven met meerdere medewerkers die 
tegelijkertijd via het internet allerlei werkzaamheden verrichten kunnen 



niet functioneren zonder. Vooral nu steeds meer werk in de ‘Cloud’ wordt 
gedaan is stabiel en snel internet een basisvoorwaarde om succesvol te 
kunnen ondernemen. 
Om zowel de zeer urgente als de iets minder dringende bedrijven uit de 
brand te helpen worden er twee verschillende paden tegelijkertijd 
bewandeld. Het urgente traject richt zich op de recreatie waar momenteel 
elke dag telt in de aanloop naar het vakantieseizoen. Het tweede traject 
start met het inventariseren van breedbandbehoefte bij de overige 
bedrijven in de gemeente Borger-Odoorn. Op deze manier zetten wij ons 
in om beide obstakels snel en goed te tackelen. Volgende maand meer 
hierover. 
 
Heeft u verder vragen op op/aanmerking, neem dan contact op met Sjaak 
Janson, namens Breedband Borger-Odoorn 
E-mail: sjaak@breedbandborger-odoorn.nl of 06-51155602 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Sinds het uitbrengen van de laatste Snikke kwam het bestuur van SVO 
niet meer bijeen. Om die reden zijn er dan ook geen nieuwtjes te melden. 
SVO is voornemens op 10 juni oude metalen in te zamelen.  SVO doet dit 
huis-aan-huis. De  oude metalen worden verkocht om extra activiteiten te 
financieren vanuit het dorpshuis. We zullen deze oproep in de Snikke van 
juni nogmaals herhalen. Hebt u nu al een forse partij oude metalen liggen 
waar u eerder vanaf wilt? Neem dan contact op met onze technische man 
Jan Willem Eggens op telefoonnummer  0613495406. 

Namens SVO 

Robert Nijboer, secretaris 

 
 


