
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  5 april 2017     
 
In de afgelopen maand hadden we ons jaarlijks “Snikke-overleg”. 
Dat is meestal in een uurtje bekeken. Als ieder maar zijn of haar kopij op 
tijd inlevert en er dus geen bijzondere dingen ter tafel komen dan hoeft er 
niet lang te worden vergaderd. 
Wel kwam deze keer de vraag waarom deze vergadering niet in de Snikke 
wordt aangekondigd. In eerdere jaren werd de jaarlijkse bijeenkomst 
vermeld als “Jaarvergadering” waarbij alle Odoornerveners welkom 
waren. Omdat er behalve de direct betrokkenen bijna niemand op deze 
jaarvergadering kwam, hebben we gemeend dat we de bijeenkomsten in 
kleiner verband konden organiseren door alleen de beheers commissie en 
de medewerkers uit te nodigen. 
In feite is er aan de inhoud van de vergaderingen weinig veranderd en ook 
de opkomst van belangstellenden is nauwelijks verminderd. 
Het kan dus zijn dat ons “jaaroverleg” volgend jaar weer als 
jaarvergadering wordt aangekondigd, waarbij ieder de mogelijkheid krijgt 
om mee te praten over de inhoud van de Snikke. Een mooie gelegenheid 
om je eigen ideeën over een dorpskrant met ons te delen. 
Intussen staan er nog twee jaarvergaderingen op het programma, 
namelijk die van Plaatselijk Belang op 16 maart en op 21 maart  vergadert 
Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen. 
We hopen dat veel inwoners deze bijeenkomsten bijwonen; in beide 
gevallen gaat het over het wel en wee van ons dorp Odoornerveen. 
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AGENDA 
 
14 mrt – Vrouwen van Nu 
15 mrt – Klaverjassen 
16 mrt – Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
20 mrt – Biljarten 
21 mrt – Jaarvergadering Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
25 mrt – Oud papier (c.v. MIK) 
29 mrt – Klaverjassen 
  3 apr – Biljarten 
  3 apr – Vrouwen van Nu (reis) 
11 apr – Vrouwen van Nu 
12 apr – Klaverjassen (laatste keer) 
16 apr – Eerste Paasdag 
17 apr – Tweede Paasdag 
17 apr – Biljarten 
26 apr – Klaverjassen 
29 apr – Oud papier (Plaatselijk Belang) 

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

  



KLEURPLAAT 
 
Na 6 kleurplaten zijn de tussenstanden als volgt: 
 
1 t/m 6 jaar     7 t/m 12 jaar 
Jesper Röttink  50 pnt   Thijs Zuidland  10 pnt 
Elisa Oving  40 pnt   Marlijn Eggens 10 pnt 
Sophie Bos  40 pnt   Nienke Eggens 10 pnt 
Demi Eggens  10 pnt 
 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
 

BEZOEK VROUWEN VAN NU AAN 
GROLLOO, ZONDAG 5 FEBRUARI 
 

Na ontvangst met koffie en appeltaart bij café-restaurant Hofsteenge in 
Grolloo, gingen we te voet met 16 personen naar het C + B museum 
(Cuby en Blizzards). Daar kregen we een  rondleiding van een neef van 
Harry Muskee. 
Harry is geboren op 10 juni 1941 in Assen. Hij is opgevoed door zijn oma. 
Vader was marinier en moeder had MS. Harry moest al vroeg voor zijn 
moeder zorgen. Zijn muzikale talent had hij van zijn moeder. De muziek 
die hij hoort op Radio Luxemburg bepaalt de richting van zijn muziek 
keuze, de blues. Harry werd verliefd op Miep, een meisje uit Assen. Toen 
deze relatie werd beëindigd door Miep, vertrok Harry naar Grolloo (hij was 
kapot van liefdesverdriet). Hij wilde niet meer in de stad zijn. Hij is een 
poosje depressief geweest. Vrienden en medemuzikanten hebben hem er 
weer bovenop geholpen. 
Blizzards was niet de eerste band waar Harry is begonnen. Tijdens een 
optreden werden  alle microfoons gestolen door Herman Brood (deze 
kwam ook uit Assen). Zo trok de aandacht van de bandleden. Omdat hij 
goed piano kon spelen, kwam hij in 1965 bij de band. 
Bijna alle eerste nummers die Harry schreef, kwamen voort uit 
liefdesverdriet om Miep.”Window of my eyes”, “Too blind to See” en 
“Somebody will know someday”. Het schrijven van zulke nummers was 
een soort therapie. Door die songs probeerde Harry de ellende van zich af 
te zingen. Er werd geoefend in Harry’s huiskamertje in Grolloo. 
Harry kwam regelmatig bij café Hofsteenge, daar was het warm en daar 
kreeg hij eten en drinken. Hij had geen koelkast en het was koud in dat 
kleine boerderijtje. 
Cuby en Blizzards waren inmiddels zo bekend, dat ze op tournee door 
Amerika wilden gaan. Voor iedereen was er een visum, behalve voor 
Herman Brood.  Door gebruik  en handel in verdovende middelen en 
diefstal kreeg hij geen visum. Hij kreeg ontslag bij C + B. Harry en Herman 
bleven vrienden. Harry bedankte ook voor de trip naar Amerika. Hij was 
een echte huismus en wilde na een optreden ’s nachts in zijn eigen bed 
slapen. 
Alle teksten van C + B hebben een diepliggende betekenis. Ze gaan 
ergens over. In 1972 gaat de band uit elkaar. De boerderij die Harry 
Muskee bewoonde is omgebouwd tot museum en geopend op 1 juni 
2011. Dit heeft Harry nog meegemaakt, ook de onthulling van zijn 
standbeeld. Harry overleed op 26 september 2011, op 70 jarige leeftijd, 
aan de gevolgen van kanker.  



VROUWEN VAN NU 
 
 

VALETIJNSAVOND BIJ DE 
VROUWEN VAN NU 
 

Op 14 februari hebben de vrouwen van nu een echte Valentijns avond 
gehouden. De avond werk verzorgt door de ons welbekende Silvia 
Miedema. Zij had een voorbeeld mee van een 
mooi Valentijns bloemstukje. Dit hebben wij 
onder haar leiding  nagemaakt. Sommigen van 
ons hadden groene vingers, dus die ging het 
makkelijk af. Maar er waren dames die ieder 
sprietje dat wij moesten verwerken al moeilijk 
vonden. Onder veel gelach en geknip en 
gesnoep werden de stukjes in elkaar gezet. De 
avond was een succes en iedereen ging met een goed gevoel en een 
mooi stukje weer naar huis. Silvia werd door Ciska bedankt voor haar 
inzet.  

Marijke Uitbeijerse 
 
De volgende clubavond is op dinsdagavond 14 maart. Deze avond 
wordt verzorgd door het eendagsbestuur. Aanvang 19.45 uur. 
 
  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Jaarvergadering c.v. MIK 
Donderdag 16 februari was de jaarvergadering van c.v. MIK. De 
vergadering werd bezocht door 8 leden. 
Tijdens deze vergadering was Jeroen Evenhuis herkiesbaar. Er waren 
voor aanvang van de vergadering geen nieuwe bestuurskandidaten 
aangedragen en daarmee blijft Jeroen ons bestuur versterken. 
Tijdens de vergadering zijn de activiteiten van het afgelopen jaar 
besproken. Tevens zijn er door de leden enkele nieuwe ideeën 
aangedragen voor komend jaar. Het bestuur zal deze ideeën bespreken 
en meenemen voor de in invulling van de activiteitenagenda van 
2017/2018. Mocht u nog ideeën hebben, dan zijn deze van harte welkom 
en kunnen gemaild worden naar cv.mik@hotmail.com. 
Na afloop werden er nog enkele gezellige rondes bingo gespeeld! 
Wij kijken terug op een geslaagde jaarvergadering. Jullie ontvangen 
binnenkort een jaaroverzicht van de activiteiten van c.v.MIK. 
 

Met vriendelijke groet, 
c.v. MIK 

 
 
  



BREEDBAND INTERNET 
 
Breedband Internet, hoe staat het 
ervoor? De Snikke - 20170301 
 
Een bekend Nederlands gezegde is: “Geduld is een schone zaak”. En dat 
moeten we, met elkaar, wel hebben, want wat duurt het lang! Maar we 
maken langzaam vorderingen met de realisatie van breedband internet in 
de buitengebieden van Borger-Odoorn, waaronder Odoornerveen.  
In mijn vorige bericht heb ik getracht duidelijk te maken, dat een netwerk 
alleen kan worden aangelegd, wanneer dat rendabel exploiteerbaar is. En 
om die reden is het absoluut noodzakelijk een business model te maken, 
waarmee het mogelijk wordt te bepalen onder welke voorwaarden die 
rente, aflossing en exploitatiekosten op te brengen zijn. Bij een positieve 
"case" is de financiering en daarmee realisatie haalbaar. Dat business 
model is inmiddels aangekocht en ontvangen. Wij trachten dat nu te 
doorgronden en werken de komende weken de business case uit. Daarin 
worden diverse scenario’s doorgerekend, één uitgaand van een netwerk 
met alleen “witte” aansluitingen, één met alle “witte” en “grijze” 
aansluitingen binnen de gemeente en dan de laatste met “witte” 
aansluitingen via een hoofdroute, waaraan een beperkt aantal grijze 
liggen. De uitwerkingen vinden plaats, samen met de meest ervaren 
medewerkers van andere glasvezelinitiatieven en wij vertrouwen erop, dat 
wij vervolgens kunnen aangeven op welke wijze een glasvezelnetwerk 
voor de buitengebieden realiseerbaar is.  
In de tussentijd hebben we intensief overleg gehad met zowel de 
provincie, als de gemeente, om zo te blijven afstemmen, dat iedere keuze 
die we maken – mits die natuurlijk rendabel is, de volledige steun krijg van 
alle betrokken instanties. Daarbij is er ook een brief gegaan naar alle 
politieke partijen in de gemeente Borger-Odoorn, zodat er gezamenlijk 
vanuit één plan wordt gewerkt. 
Een nieuwe website is in ontwikkeling, zodat we duidelijker vindbaar zijn, 
als initiatief gericht op Borger-Odoorn en sneller kunnen communiceren. 
Er is de afgelopen weken ook een nieuwsbrief naar alle intekenaars 
gestuurd met een korte uiteenzetting over de huidige stand van zaken. 
In de pers verschenen de laatste tijd berichten over 4G en 5G netwerken, 
die het op korte termijn mogelijk zouden maken tegen geringe kosten in 
het buitengebied snel internet te realiseren. We hebben ons uitgebreid 
laten informeren en moeten jullie helaas teleurstellen. Sommige 
marktpartijen hebben belang bij deze verwarring, maar het zal nog vele 
jaren duren  - naar verwachting voor 5G nog zeker 5 tot 10 jaren – voordat 



die netwerken operationeel zijn in onze buitengebieden. Internet over de 
glasvezel blijft de meest duurzame oplossing. 
Ook andere berichten over initiatieven die het netwerk veel sneller 
uitrollen, dan jullie zelf ervaren, ook die berichten helpen ons niet rust in 
onze gelederen te houden. Wat zeker waar is, dat enkele initiatieven, die 
inmiddels hebben aangelegd of net begonnen zijn met de aanleg, op dit 
moment hun uitgangspunten heroverwegen. Dit, omdat de oorspronkelijk 
opgezette business case op termijn niet haalbaar blijft, of dat de 
aanlegkosten hoger uitkomen dan gedacht, door de specifieke 
eigenschappen van Drentse buitengebieden. Voordat wij een “positieve” 
business case kunnen voorleggen, zullen we ook die heroverwegingen 
moeten kennen en de risico’s daarvan opnemen in onze eigen case. Dit 
vindt plaats in nauw overleg met VerbindDrenthe. 
Tenslotte willen wij jullie nog melden, dat er enkele weken geleden een 
initiatief is gestart door de gemeente in samenwerking met Tim Maduro 
van BBO, om bedrijven in de gemeente Borger-Odoorn in kaart te 
brengen, met name die in de recreatiesector. We willen bekijken, of het 
haalbaar is, om tot de aanleg van een aantal straalverbindingen te komen, 
zodat die recreatiebedrijven de tijd kunnen overbruggen met “acceptabele” 
internetsnelheden, totdat ons glasvezelnetwerk is gerealiseerd. 
Inmiddels mag duidelijk zijn, dat de komende weken erg bepalend zijn 
voor de toekomst van breedband internet in Odoornerveen. 
 

Sjaak Janson 
Namens Breedband Borger-Odoorn  

Tel. +31(0)6-51155602 
 
  



MUSICAL ODOORN 
 
Musicalgroep Odoorn komt met nieuwe show “Eigenwijs”. 
 
Op 24, 25 en 26 maart a.s. komt de musicalgroep Odoorn met een nieuwe 
show in de Boshof te Odoorn. 
De titel van de show is “Eigenwijs” en dat is niet voor niets. Regelmatig 
hadden de leden van de groep “eigen wijsjes” die ze graag eens voor het 
voetlicht wilden brengen. Ook waren er vaak verzoeken van trouwe 
bezoekers van de groep. Daarom kwam het idee om aan deze verzoeken 
eens gehoor te geven. Na een oproep op facebook kwamen er vele 
aanvragen voor nummers binnen. Door Josh Hassing werd op eigenwijze 
een prachtige show in elkaar gezet.  
In de show zal een scala aan nummers de revue passeren. Niet alleen 
nummers uit de jaren 60/70/80 komen voorbij, maar ook nummers van 
o.a. Justin Bieber en O’G3NE zullen het publiek aangenaam verrassen.  
Dit alles natuurlijk gebracht in een fantastisch decor met licht- en 
beeldeffecten.  
Op 24 en 25 maart start de show om 20.00 uur en op 26 maart om 14.00 
uur. De kaartverkoop start op 1 maart a.s. bij Saphaskappers in Odoorn. 
Telnr. 0591-512831. Wees er snel bij want VOL=VOL. 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen maand werden 4 BINGO-kaarten ingeleverd. Na controle 
bleken alle kaarten correct te zijn. Houd uw kaarten goed bij: Ook u maakt 
nog kans op een prijs! 
De prijzen worden per maand verdeeld aan de hand van de volgorde van 
de getrokken getallen en dus niet verdeeld door middel van volgorde van 
binnenkomst. De volgende getallen zijn getrokken: 
 

– 32 – 55 – 26 – 24 – 62 – 38 – 
 
Wanneer alle getallen van uw BINGO-kaart zijn weggestreept dan kunt u 
uw volle BINGO-kaart inleveren bij familie Nienhuis, Noordzijde 17. Graag 
uw BINGO-kaart duidelijk voorzien van naam en adres. 
 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
Zo aan het begin van het nieuwe jaar wordt altijd de balans opgemaakt 
om na te gaan of we ons aan de door onszelf opgelegde financiële kaders 
hebben kunnen houden. De resultaten worden neergelegd in de 
jaarrekening, die eenmaal per jaar besproken wordt in de jaarvergadering. 
SVO houdt altijd een openbare jaarvergadering die voor iedere inwoner 
toegankelijk is. Dit jaar houden we de jaarvergadering op 21 maart 
aanstaande, 's avonds om 20.00 uur in dorpshuis De Miet. 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen 
4. Jaarverslag 2016 
5. Verslag kascontrolecommissie 
6. Financieel jaarverslag 2016 
7. Vergaderonderwerpen 

- Vaststellen tarieven 
8. Bestuurswissel 
9. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag 

We hopen dat we op deze avond weer vele belangstellenden mogen 
begroeten! Noteer de datum in uw agenda; er komt geen herhaalde 
berichtgeving! 
Voor aanvang van de jaarvergadering vergadert SVO nog met de 
deelnemersadviesraad. Voor zover daaruit belangrijke onderwerpen naar 
voren komen, zullen we die vermelden in de volgende Snikke. 
 

Robert Nijboer, secretaris 
 
 
  



125 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
Schoonoord - 20 april 1892 
In den laatsten tijd was de scheepvaart hier zeer levendig. Aanzienlijke 
partijen turf zijn vanuit de Zuid-Barger venen van hier uitgevoerd. De 
voorraad turf en baggelaar te Schoonoord en Odoornerveen die er in het 
voorjaar was, is grotendeels opgeruimd, terwijl met het turfgraven is 
angevangen. De loonen zijn hier vastgesteld op hetzelfde bedrag als het 
vorige jaar en dus bepaald op fl.  8,40 per dagwerk en naar gelang van 
het werk op fl. 6,-- of fl. 7,-- voor het baggeren. Er wordt dit jaar veel 
baggelaar in het Eeserveen gemaakt. 
 
 
 

95 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant – 13 februari 1922 
Odoornerveen – Door onderhandsen verkoop werden Gebroeders Wolfers 
te Valthermond eigenaar van de boerderij van de wed. J. de Vries, groot 
10,5 HA. voor f 12.000,- - gelegen te Odoornerveen. 
 
 
 

IJZEL 
 
Het was in 1987, nu dertig jaar geleden dat het van 2 op 3 maart zo 
geijzeld heeft. Wat was het prachtig om te zien, maar wat was er ook veel 
door kapot gegaan. Dikke takken en zelfs hele bomen braken onder het 
gewicht van de ijzel af. 
Sneeuwklokjes daarentegen, die rondom door bijna een centimeter dikke 
laag ijzel waren ingekapseld, bloeiden nadat het ijs was gesmolten 
gewoon door alsof er niets gebeurd was. 
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