
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  5 november 2014    
 
Meestal rolt er vanzelf een stukje tekst uit de pen om de rubriek “Van de 
Redactie” mee te vullen. Vandaag lukt het niet zo. Echt veel nieuws is er 
niet. 
Door het hele dorp zijn weer BINGO-kaarten verkocht. Het doel is om 
hiermee de financiën van de Snikke op peil te houden. Gelukkig lukt dit tot 
nu toe aardig. Dit komt vooral omdat we alles in eigen beheer doen. 
Stukjes worden geschreven, artikeltjes ingeleverd en alle kopij wordt elke 
maand weer door een klein aantal redactieleden tot een dorpskrant 
verwerkt. 
Het is geen glossy tijdschrift. Het zou er natuurlijk veel aantrekkelijker uit 
kunnen zien: mooi glad papier, foto’s, af en toe in kleur misschien, maar 
dat gaat in de (euro)papieren lopen. We zouden dan een groot deel van 
het werk moeten uitbesteden en dat is niet haalbaar. 
Het gaat tenslotte om de inhoud, om wat er in geschreven is en wat is er 
nu beter voor de gemeenschapszin van een dorp dan samen dingen voor 
elkaar krijgen, in dit geval een dorpskrant maken.  
Het is dus allemaal vrijwilligerswerk. 
Na een maand is alles weer oud nieuws en komt ook deze Snikke in de 
meeste gevallen bij het oud papier terecht. Samen met oude kranten en 
ander papierwerk wordt ook de uitgelezen Snikke iedere maand weer 
opgehaald door een ploegje vrijwilligers. De verenigingen van het dorp 
leveren hiervoor om de beurt een paar medewerkers. 
De opbrengst van het oud papier wordt gebruikt voor het onderhoud en 
het draaiend houden van ons Dorpshuis ‘de Miet”. 
Het nut van onze dorpskrant is hiermee dus dubbel en dwars bewezen.  
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AGENDA 
   
15 okt  – Klaverjassen 
17 okt  – Spooktocht (c.v. MIK) 
18 okt  – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
20 okt  – Vrouwen van Nu 
29 okt  – Klaverjassen 
31 okt  – officiële herinrichtingsfeest dorpshuis (SVO)  
  5 nov – Laatste dag kopie inleveren De Snikke 
  5 nov – Doemiddag (Vrouwen van Nu) 
11 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
12 nov – Klaverjassen 
15 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
16 nov – BINGO-middag (c.v. MIK) 
18 nov – Vrouwen van Nu 
26 nov – Klaverjassen 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
Vervolg van: Excursie naar de Middeleeuwen van Westerwolde 
 
Willem was dus vertrokken en een nieuwe stier nam zijn taak over. 
Nadat we ook gezien hadden hoe de melkrobot werkte, werd het winkeltje 
nog even bezocht waar ook veel vlees en vleesproducten van hun eigen 
vee wordt verkocht. Buiten op het terras werd nog even nagepraat tot de 
klok boven aan de voorgevel 12 uur had geluid. Deze klok die uit Brabant 
kwam en die (toevallig) dezelfde toonhoogte heeft als die van het klooster 
in Ter Apel, was net als diverse andere voorwerpen bij toeval in hun bezit 
gekomen.  
In de Herberg in Sellingen kregen we de lunch geserveerd. De laatste 
boterham was nog maar nauwelijks op toen we al weer vertrokken voor 
een bezichtiging van het klooster in Ter Apel, die de mooie naam “Domus 
Novae Lucis” draagt, wat “Huis van het Nieuwe Licht” betekent. 
De grond werd in 1464 door de pastoor van Garrelsweer geschonken aan 
de Orde van het Heilig Kruis onder voorwaarde dat er op deze plek een 
klooster zou worden gebouwd. Er is bijna honderd jaar gewerkt aan het 
klooster en de bijgebouwen. Op de plaats waar nu “Hotel Boschhuis” staat 
werd een bakhuis en brouwerij gebouwd. Daarnaast kwamen er onder 
meer ook een kuiperij, een slachthuis en een koren- en oliemolen. 
Vanuit het Kruisherenklooster aan de Ems bij Rheine werden vier 

priesters en enkele lekenbroeders naar het 
nieuwe klooster gestuurd. 
In 1593 werd het gebied waarin zich ook 
het klooster bevond veroverd door Willem 
Lodewijk van Nassau. Het gevolg was dat 
het Katholieke geloof moest worden 
afgezworen; het protestantse geloof moest 
worden beleden. 
Na 1600 raakte het klooster wat in verval. 
Niet alleen de vernielingen tijdens de 
Reformatie waren hiervan de oorzaak, ook 
stormen en brand en hoge 

onderhoudskosten maakten dat de toestand van de gebouwen 
verslechterde. 
Een deel van de priesters bestudeerde de nieuwe leer en ook de laatste 
prior, Johannes Emmen, werd later als eerste protestante dominee 
benoemd. 
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Na 1755 werd de westgevel gesloopt en bijna honderd jaar later verdween 
ook de bovenverdieping met de slaapzalen van de Kruisheren en de 
bouwvallig geworden gewelven van de kerk. 
Vanaf 1930 werd begonnen met het restaureren en conserveren van wat 

er nog over was. In 2001 werd in een zeer 
afwijkende bouwstijl een nieuwe westvleugel 
voltooid. In latere jaren werd de zolder 
gereconstrueerd met daarin het scriptorium 
en de slaapcellen. Dit alles en nog meer 
werd ons tijdens de rondleiding door de 
verschillende ruimtes van het klooster 
verteld. Vanuit de receptie, annex winkel, 
kwamen we in de Kapittelzaal, waarin men 
vroeger samen kwam om belangrijke 
aangelegenheden te bespreken. Naast de 
Kapittelzaal was de Sacristie, de ruimte waar 

de voorganger zich voor de dienst om kon kleden. Een van de wanden 
werd door een grote kast met deuren en laden in beslag genomen. Hierin 
werd een schat aan prachtig geborduurde toga’s en andere kerkelijke 
benodigdheden bewaard. 
Via het voorportaal kwamen we in de kerk die uit twee delen bestaat: de 
Kanunnikenkerk en de Lekenkerk, gescheiden door een oksaal van mooi 
uitgesneden kalkzandsteen. Ook het sacramentshuisje en het driedubbele 
koorgestoelte van hetzelfde materiaal waren kunstig versierd.  
Het meest opvallend waren wel de dertig oude houten koorbanken met 
hun opklapbare zittingen, misericordes genoemd. Aan de onderkant 
daarvan zitten uit  hout gesneden koppen, allemaal verschillend, die zowel 
goede als slechte eigenschappen symboliseren zoals: vroomheid, 
gerechtigheid, zachtmoedigheid, gulzigheid etc. De smalle bovenkant van 
de koppen gaven de mogelijkheid om tijdens de urenlange dienst even 
(half) te zitten. 
In de lekenkerk worden nu protestantse diensten gehouden en soms 
worden er ook concerten gegeven. 
In de nieuw gebouwde vleugel – Galerie 1 – stonden dertien met de hand 
beschilderde houten heiligenbeelden en twee bisschoppen uit België. 
Op de eerste etage was het Scriptorium, de Schrijfkamer, nagebouwd. 
Hier werden de Heilige Schrift en andere belangrijke teksten 
overgeschreven; in twee opzichten een monnikenwerk . Het Scriptorium 
lag boven de Priorkamer, de enige kamer die met een open haardvuur 
werd verwarmd. 
Verder waren er enkele slaapcellen gereconstrueerd met daarnaast het 
glasatelier. Er was in het klooster veel te zien. 
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Hoewel de kelder waarschijnlijk niet te bezichtigen was, stonden er nog 
wel een paar brouwketels. Nog altijd groeit er in de bossen rondom het 
klooster verwilderde hop uit lang vervlogen tijden, een plant die bij het 
brouwen van bier werd/wordt gebruikt. 
Toch wordt er vanuit de kelder nog bier verkocht met op de fles een 
passend etiket met de tekst:   
Kruisheren Klooster Ter Apel  Domus Novae Lucis A.D. 1465 
Wij sloten ons bezoek af in de Refter of eetzaal met koffie of thee. 
Het was een gezellige en interessante dag. Wij zien nu al uit naar wat de 
reiscommissie nog meer voor ons op het programma heeft staan. 
  



VROUWEN VAN NU 
 
Weervrouw Harma Boer verzorgde de 
avond op 9 september 2014. Zij vertelde 
ons het volgende over haar jeugd en 
hoe zij weervrouw is geworden…… 
 
Ik ben geboren op 30 januari 1971 op Stootshorn, een buurtschap buiten 
Noordbroek. Mijn ouders hadden een tuin-/akkerbouwbedrijf. Tot mijn 
vierde woonden we dan ook op een boerderij. Later verhuisden we naar 
Zuidbroek, waar ik mijn jeugd doorbracht. Mijn vader hield van tuinieren 
en was veel in de tuin te vinden; zijn werk was zijn hobby geworden. Hij 
werkte altijd heel precies: onkruid kwam in onze tuin niet voor en ook wist 
hij precies wanneer de ramen van het platglas gekalkt moesten worden. 
Dat had alles te maken met het weer. Tijdens het eten luisterden we altijd 
naar de weersvoorspelling van Jan Pelleboer. Hij was jarenlang dé 
weerman van Radio Noord. Toen ik een jaar of acht was, begon ik met het 
schrijven in een dagboek. Elke dag beschreef ik onder andere hoe het 
weer die dag was geweest. Mijn moeder deed dat ook en ik nam die 
gewoonte van haar over. Tot op de dag van vandaag noteer ik nog steeds 
hoe het weer is geweest. Al doe ik dat nu wel een beetje anders dan 
toen... Vanaf 1998 ben ik me serieuzer met het weergebeuren gaan 
bezighouden. Via de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie kwam ik 
in contact met weerman Piet Paulusma. Hij leidde mij op tot 
radioweervrouw. En wat niet geheel onbelangrijk was; hij leerde me om op 
eigen kracht een betrouwbare weersverwachting te maken. Vanaf 1998 
was ik een paar jaar weervrouw voor Omroep Menterwolde. Ik deed dat 
samen met Bertus Visser. Voor ROG Radio (later Touch Radio) en 
Omroep Scheemda verzorgde ik ook de weerberichten. Touch Radio 
bestaat niet meer en ook Omroep Scheemda is door de gemeentelijke 
herindeling verdwenen. Daarvoor in de plaats is Dollard Radio gekomen. 
In 2002 ben ik begonnen met werkzaamheden voor Piet Paulusma bij 
RTV NOORD voor het radioweerbericht als hij niet aanwezig was. Daarbij 
is in 2011 het RTV NOORD televisieweerbericht gekomen. Sinds de 
zomer van 2012 doe ik de gehele 'weerínvulling’ voor RTV NOORD. In 
1999 heb ik samen met Geert Ackermann het regioleiderschap van de 
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie voor Groningen op me 
genomen. Later zijn Friesland en Drenthe daar ook bij gekomen. Mijn 
werkzaamheden bestonden uit het organiseren van allerlei activiteiten. U 
kunt denken aan een bezoekje aan de meteotoren op Schiphol, een 
weekendje naar Terschelling, boswandelingen, een dagje Borkum, 



enzovoort. Al deze activiteiten hebben uiteraard te maken met 'het weer'. 
Het activiteitenseizoen werd altijd afgesloten met een barbecue. Piet 
Paulusma presenteerde dan traditiegetrouw het weerbericht voor Hart van 
Nederland vanaf de barbecue.” 
Zij legde ons die avond het één en ander uit over hoge- en 
lagedrukgebieden. Hoe de stroming van een hogedrukgebied altijd met de 
klok mee gaat en van een lagedrukgebied tegen de klok in. Zo weet je dan 
hoe de windrichting zal zijn. Ook vertelde zij dat de invloed van een 
orkaan die meestal in het Caraïbisch gebied ontstaat,  in onze regio het 
weer beïnvloedt. Wij krijgen het weer via de zuidelijke golfstroom.  De  ex 
orkaan Berta bracht bij ons bijvoorbeeld het einde van de mooie 
zomermaanden.  Er worden verschillende weermodellen gebruikt. Het 
KNMI heeft bijvoorbeeld haar eigen model. Zij maakt gebruik van het 
Duitse weermodel. Hoge bewolking en vliegtuigstrepen geven verandering 
van weer aan. Is er koude lucht, dan komen er buien en met warme lucht 
meestal regen. Als er een kring om de zon is, dan is er regen onderweg. 
Avondrood geeft mooi weer en ochtendrood regen. Zij liet ons een proef 
zien met 2 op elkaar gezette colaflessen met daartussen een 
tornadoadapter. Deze waren voor een gedeelte gevuld met water en door 
een draaiende beweging ontstaat dan in het water een waterslurf. Dit is in 
de atmosfeer dan een windhoos. Zij is het niet eens met de bewering dat 
het broeikaseffect het weer beïnvloedt. Vroeger waren er ook warme en 
koude zomers. Zij ging vroeger eens naar Polen en zag wat daar de lucht 
in ging aan afvalstoffen, dan zou de wereld nu al opgewarmd zijn. Zij liet 
ons zien wat de elektriciteit tijdens een onweersbui teweeg kan brengen. 
De lampen in huis kunnen tijdens een ontlading spontaan gaan branden. 
Zij heeft ons deze avond heel onderhoudend verteld over haar passie 
“HET WEER”. Het was een geweldige avond. 
 



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

spooktocht 
 
 

Spanning en veel plezier zal er zijn op deze donkere avond in het bos. 
Deze tocht is op vrijdag 17 oktober en we verzamelen om 19.30 uur bij 
dorpshuis “De Miet”. 
Deze avond is er voor ieder vanaf 12 jaar. Voor vervoer naar het bos 
wordt gezorgd. We hopen daarna nog gezellig ervaringen 
te kunnen uitwisselen in De Miet. 
 
Vragen en opgeven : 
Pien Bonga  06-30739788 
Wendy Rottink 0591-531825 

Bestuur c.v. MIK 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
11 NOVEMBER - LAMPIONNENKEURING 
Op dinsdag 11 november (17.30 uur tot 18.30 uur) 
is dorpshuis “De Miet” open voor de 
lampionnenkeuring. Wij zijn ook dit jaar benieuwd 
wat we te zien en te horen krijgen. 
Alle kinderen t/m 12 jaar zijn welkom. 
Natuurlijk is er voor elke deelnemer een leuke verrassing.  
  

16 NOVEMBER - BINGO  
Op zondag 16 november is in dorpshuis “De Miet” weer 
de jaarlijkse BINGO-middag! De Miet is open om 14.00 
uur. De eerste BINGO gaan we draaien om 14.30 uur.  
Natuurlijk is deze middag voor jong en oud. Ook dit jaar 
is het springkussen weer aanwezig in de gymzaal.  
U komt toch ook?! 
 

5 DECEMBER - SINTERKLAAS 
Wij hebben bericht gekregen dat de Sint ook dit jaar 
weer door Odoornerveen zal rijden. Dit gebeurt op 
vrijdag 5 december vanaf 15.00 uur. De Sint wil alleen 
nog weten bij wie hij mag stoppen en even naar binnen 
kan komen. 
Wendy (tel. 531825) en Anita (tel. 381780) zijn bereid om 
deze adressen aan de Sint door te geven.  
 

Vriendelijke groet en tot ziens. 
Bestuur c.v. MIK 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Vrijwel maandelijks vergadert SVO in het dorpshuis om zicht te blijven 
houden op alle lopende activiteiten. We doen dat doorgaans op de 1e 
dinsdag van de maand, hetgeen met het uitbrengen van deze Snikke 
betekent dat, na het verschijnen van de laatste uitgave van De Snikke, er 
eigenlijk weinig bestuurlijk nieuws te melden is. 
De bestuursleden verkochten in de maand september, namens de Snikke, 
huis-aan-huis BINGO-kaarten, evenals de andere verenigingen in het 
dorp. We hopen dat de totale actie weer als succes kan worden 
bestempeld voor onze dorpskrant! 
Ook willen we uw aandacht opnieuw vragen voor de oproep die we in de 
vorige Snikke deden omtrent  de functie van sportcoordinator. SVO wil 
belangstellenden voor deze functie oproepen zich te melden bij het 
bestuur, waarna verdere verkenning van de functie kan plaatsvinden. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Alexander Evenhuis (voorzitter) 
op nummer 06 20971533. 
 
En dan nog dit: 
 
In de vorige Snikke kondigden wij aan dat we officieel, via een 
informele bijeenkomst, stil willen staan bij de vernieuwde inrichting 
van het dorpshuis. Het ligt in de bedoeling dat te doen via een 
ouderwets gezellige avond in het dorpshuis met livemuziek. We 
hebben de Acoustic Chiefs gestrikt voor een optreden. Zij zullen het 
muzikale gedeelte van de avond vormgeven en wij verwachten dat 
het een ouderwets gezellig feestje gaat worden! Het dorpshuis is 
open vanaf 20.30 uur! We hopen dat vele inwoners een kijkje komen 
nemen! 

Namens SVO, 
Robert Nijboer 

  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
In de afgelopen weken hebben diverse verkopers vanuit verschillende 
verenigingen huis-aan-huis BINGO-kaarten verkocht. Namens de Snikke 
onze dank daarvoor! Ook aan u, kopers, dank: Dankzij uw bijdrage blijven 
wij in staat u geheel kosteloos te voorzien van het plaatselijke nieuws, 
gedurende tien keer per jaar. Ook dit jaar werden in het dorp meer dan 
1000 BINGO-kaarten aangeschaft. 
Hebt u geen verkoper aan de deur gehad? Misschien was u niet thuis! Wilt 
u alsnog BINGO-kaarten kopen? Neem dan even contact op met onze 
penningmeester, Bert Eggens (Noordzijde 7-G, 0591-512355). Hij kan u 
voorzien van de benodigde BINGO-kaarten, à € 0,50 per stuk. We blijven 
op deze manier BINGO-kaarten aanbieden tot 31-10-2014. Wij wensen u 
veel succes! Hieronder de trekking van de eerste 15 getallen: 
 

– 52 – 53 – 74 – 72 – 33 – 1 – 26 – 63 – 
– 60 – 59 – 32 – 48 – 2 – 23 – 36 – 

 
  



DORPSFEEST 2015 
 
In 2015 is het alweer 5 jaar geleden dat we een dorpsfeest hadden. Voor 
het dorpsfeest in 2015 hebben we de besturen van c.v. MIK en Plaatselijk 
Belang weer samengevoegd om het feestcomité te vormen. Ze hebben al 
meerdere malen bij elkaar gezeten en kunnen u melden dat er al een 
leuke programma gemaakt is. Hierover zult u ongetwijfeld in een van de 
komende Snikkes meer te weten komen. We kunnen u al wel vertellen dat 
het feest op 6 & 7 juni 2015 zal plaatsvinden. Noteer deze data vast in uw 
agenda’s en dan maken we er samen een gezellig en feestelijk weekend 
van. 

Met vriendelijke groet, 
c.v. MIK en Plaatselijk Belang 

 
  



PUZZEL 
 
De kop is er af. In de vorige Snikke stond de eerste puzzel van een reeks 
om een competitie te beginnen. Er werden in totaal 6 oplossingen 
ingezonden en dit geeft na een strenge controle de volgende tussenstand: 
 
Harm Jan Pleiter (Vlagtwedde) 10 pnt 
Jan Eggens (Odoorn)   10 pnt 
Aaltje Cremers   10 pnt 
Geert Boels    10 pnt 
Gineke Loman   10 pnt 
Ciska Zandbergen     9 pnt 
 
De oplossing van de vorige puzzel is: 
Vroeger voer het nieuws, de roddel en achterklap met de boot de snikke in 
Odoornerveen door het Oranjekanaal; momenteel is de dorpskrant de 
Snikke het informatieorgaan, onmisbaar en vanzelfsprekend voor ons 
allemaal. 
 
Deze maand bestaat de puzzel uit een zogenaamde filippine. Het is de 
bedoeling woorden in te vullen aan de hand van de onderstaande 
omschrijvingen. Alle omschrijvingen zijn gerelateerd aan ons dorp 
Odoornerveen. In de vakjes met hetzelfde getal komt dezelfde letter te 
staan. De letters in volgorde van de getallen vormen de uiteindelijke 
oplossing. Uiteraard is ’t nooit te laat om mee te doen aan deze 
puzzelcompetitie. 
 
Graag voor of op 5 november de gehele puzzel inleveren! Dus alle 20 
woorden en de uiteindelijke oplossing. Het inleveren kan via email 
desnikke@hotmail.com of in de brievenbus op Noordzijde 7-B. 
 
1) Laatste schoolhoofd o.l.s. Oranje (achternaam) 
2) Beheerder accommodaties in Odoornerveen (afk.) 
3) Typisch landbouwgewas in Odoornerveen 
4) Vis in het Oranjekanaal 
5) Landbouwer in Odoornerveen (achternaam) 
6) Vakantiebungalow in Odoornerveen 
7) Het bruine goud 
8) Vaste rubriek in dorpskrant De Snikke 
9) Grondsoort in Odoornerveen 
10) Sport in Odoornerveen 



11) B&B in Odoornerveen 
12) Jaarlijkse activiteit in Odoornerveen 
13) Benodigdheid bij priksleeën 
14) Wisseling van eigenaar van stukken grond 
15) Vereniging in Odoornerveen 
16) Straat in Odoornerveen 
17) Fietstraject door Odoornerveen 
18) Secretaris Plaatselijk Belang (achternaam) 
19) Twee-wekelijkse activiteit in Odoornerveen 
20) Oeververbinding in Odoornerveen 
 

 
 

 
 
Graag de gehele puzzel (alle woorden en oplossing) inleveren bij 
Noordzijde 7-B of via desnikke@hotmail.com voor of op 5 november. 
 
  

1 9 8 10 11 9 8 3 2

2 12 12 5 14 17 9 16

3 8 9 5 10 13 9 13 3

4 3 15 14 16 5 9 17

5 1 2 9 15 12 4 5

6 9 7 14 3 16 15 4 11

7 8 10 17 16 3 13 2 8

8 5 13 10 6 8 18 4 10

9 5 10 12 19 5 16 3 9 17

10 14 1 5 20 1 15 5 3 10



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Elisa Oving  10 pnt 
Pascal Eggens 10 pnt 
 



SNELLER INTERNET 
 
Interesse in sneller internetten? In Odoornerveen zou dat zó maar 
kunnen! 
 
Enkele weken geleden viel mijn oog op een artikeltje in Week in – Week 
uit. In de buitengebieden is snel internet via de glasvezelkabel allang geen 
utopie meer. Ik was zeker niet de enige die interesse had, bleek uit 
reacties op Facebook. De interesse bij de Veldmuizen was gewekt.  
Ik heb contact opgenomen met de voorzitter van Stichting Duurzame 
Energieprovincie (SDE++), de stuwende kracht achter dit initiatief. Zijn 
pleidooi was zeer overtuigend: “Bij voldoende deelname is er zeker ook 
snel internet via glasvezel mogelijk in Odoornerveen”. 
 
Waar hebben we het dan over? 
Het aantal toepassingen van internet neemt snel toe. Alle bewoners van 
het buitengebied en de kleine dorpen lopen tegen hetzelfde probleem aan 
van traag internet, ondanks de door providers voorgespiegelde snelheden. 
De duurzame oplossing hiervoor is glasvezel aan huis en die ligt nu ook 
voor kleine dorpen als Odoornerveen voor het oprapen als er tenminste 
voldoende belangstelling voor is! In andere buitengebieden, zoals 
Eexterzandvoort en Gieterzandvoort is er voldoende belangstelling, zodat 
daar in oktober 2014 gestart wordt met het uitrollen van een glasvezelnet. 
Geïnteresseerden krijgen een “all-in-one basispakket” voor 37 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 snelheid is op de meeste adressen in 
Odoornerveen niet veel meer dan 4 Mbps downloaden en 1 Mbps 
uploaden. Met de Stichting Duurzame Energieprovincie is 
overeengekomen, dat we via de Snikke van oktober de interesse zullen 
peilen voor de aanleg in Odoornerveen. 
 
Wilt u ook snel internet, laat het de stichting dan weten. Hoe meer 
gegadigden, hoe sneller “Snel internet” kan worden gerealiseerd. Als we 
een stuk of 50 gegadigden in Odoornerveen bij elkaar hebben, en ca. 
1.000 in het totale buitengebied, dan kan glasvezel worden gerealiseerd. 
Additionele wensen zoals onbeperkt bellen of extra tv zenders zijn tegen 
gangbare meerprijzen te verkrijgen. Als u serieuze interesse heeft, vul dan 
het inventarisatieformulier Glasvezel in op de website 
http://energieprovincie.nl/ of stuur een e-mail met uw adresgegevens 
info@energieprovincie.nl Op dit moment zijn er in totaal zo’n 490 



belangstellenden in het buitengebied. Zodra er vóór begin december 2014 
voldoende serieuze belangstelling is, kan er in januari 2015 een 
voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd, om al uw eventuele 
vragen te beantwoorden. Een aantal antwoorden op veel gestelde vragen 
kunt u ook al vinden op de website. Ook de ontwikkeling van de interesse 
is daarop te volgen. 
Heeft u toch nog vragen die nog niet op de website worden beantwoord, 
bel mij dan gerust: Tel. 06-51155602, Sjaak Janson 
 



WEBLOG HENK 
 
Herfstvakantie 
Nu ik mijn aardappel- en pootgoedteelt verruild heb voor een oppervlakte 
graan, kunnen we ook in de herfst wat langer weg. Graan eraf, stro in pak, 
drijfmest op de stoppels en nog een week groenbemesters zaaien, alles 
klaar. We hebben een oppasploeg voor de boerderij, we kunnen tot de 
bietenoogst weg. We gaan een maand naar West Amerika. 
 
Een half jaar is mijn vrouw Albertje aan het voorbereiden geweest. Drie 
dagen hotel in San Francisco, camper ophalen en langs de kust naar het 
zuiden. We bezoeken de Grand Canyon, Lake Powell, Bryce Canyon, 
Zion. Dan hebben we de staten Callifornië, Arizona, Utah en Nevada 
aangedaan. We eindigen onze trip in Las Vegas. Dan op het vliegtuig 
weer terug naar Schiphol. Alle State Park campings zijn besproken. 
 
Californië is een welvarende “groene” staat, met een rijke 
computerindustrie van wereldfaam, maar ook veel zwervers. Dat “groene” 
is ook te merken. Zo kennen ze de California Organic Foods Act van 
1990. Alles is certified green, organic, gluten free. De eieren zijn van 
sunny site farms, de honing van de bees en bio is alles zo wie zo. Op ons 
brood staat 100% fat free en van 100 % whole organic wheat flour. 
Natuurlijk mag zo'n brood 5 dollar kosten. 
 
Er wordt reclame gemaakt met producten van boeren, maar hoeveel geld 
krijgen ze van die 5 dollar? Zelfs onze camper is certified green zilver, nog 
net geen goud. Die 8 cilinder loopt 1 op 3 benzine. Bij de pomp worden wij 
groen en geel. Het is droog hier, dor. Een warme verzengende wind waait 
continu. Het heeft hier in Californië al drie jaar niet geregend. Je ziet ook 
weinig vee lopen. De veeboeren klagen en protesteren. Het grondwater 
wordt weggepompt door de stad Los Angeles en de grote wijnboeren. 
Maar boeren zijn innovatief. We zagen grote velden met zonnepanelen 
(Albertje dacht even aan een zeespiegeling). Een nieuwe vorm van 
boeren: Solar Farming, 
 
Het wonen op het platteland is zo mooi...Wij zagen een bord met de tekst: 
The problem with living in the country is, where do you go on vacation! Wij 
dus als Nederlandse boeren op vakantie hier, prachtig. 
 

We zijn nu een week onderweg. 
Henk Nienhuis weblog september 2014 



ZONNEBLOEM 
 
Reisje Creil, 24 september 2014. 
 
We gingen om 12.45 uur met 48 personen naar Creil. In de bus werden 
we getrakteerd op een snoepje. Om 14.45 kwamen we aan in Creil ,daar 
werden we door de fam. Becker hartelijk ontvangen met koffie of thee met 
heerlijke appelgebak. Deze had mevr. Becker zelf gebakken. We werden 
ook nog getrakteerd op heerlijke Afrikaanse likeur. 
De heer Becker vertelde over het kweken van tulpen op goede en minder 
goede grond. In het voorjaar staat alles in bloei., en nu is het tijd dat de 
bollen weer in de grond gaan. Na de koffie of thee ging de heer Becker 
mee in de bus ,en kregen we een rondrit door de polder via Urk en 
Schokland. Onderweg werd verteld over de bollenvelden. Ook gingen we 
langs de grootste Windmolen park van de Wereld. Dit park staat in de 
polder. 
Om 16.45 waren we weer in Creil. En nam de heer Becker afscheid van 
ons. Daarna gingen we naar De Keet van Heerde voor een heerlijk diner. 
Na heerlijk gegeten te hebben vertrokken we om 19.30 richting huis. In de 
bus kreeg ieder een zakje tulpen bollen door de fam. Becker aangeboden 
mee naar huis. Om 21.30 waren alle gasten na een gezellige middag 
(avond) weer thuis. 

Willie Arends, Odoorn 
 
 
  



 
 

 

VERMIST 
 

Wie weet waar ACE is? 
 

Vermist van Zuidzijde 32, 
Odoornerveen. 

 
Europese kortharig huiskat, cypers 
grijs, slank, grote rechtopstaande 

oren, oplettend en voorzichtig. 
 

Graag bericht naar 06-30393627 
 

Verdere info te vinden op 
www.amivedi.nl 

meldingsnummer: 915077 


	O D O O R N E R V E E N
	IN DIT NUMMER…………
	Oktober 2014
	Nummer 2
	Jaargang 35

