
 
 

KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  31 oktober 2018    
 
In deze tweede Snikke van het nieuwe seizoen brengen we u weer nieuws 
van verschillende verenigingen. In deze editie treft u onder andere nieuws 
van Plaatselijk Belang, de Vrouwen van Nu, De stichting Verenigingsgebouw, 
cv MIK en onze eigen beheers-commissie aan. Speciale aandacht vanaf deze 
plek willen we nog graag geven aan de BINGO-actie. In de afgelopen weken 
gingen vele vrijwilligers van de plaatselijke verenigingen van deur tot deur om, 
ten behoeve van onze dorpskrant, BINGO-kaarten te verkopen. Opnieuw 
kocht u als inwoners weer vele kaarten. We willen u daarvoor hartelijk 
dankzeggen! Conform gemeentelijk beleid, dat niet voorziet in de subsidiering 
of financiering van dorpskranten als de onze, blijven wij onder andere door de 
opbrengsten van de BINGO-actie in staat om u vrijwel maandelijks gratis van 
het plaatselijke nieuws te voorzien. Naast het feit dat BINGO spelen via De 
Snikke ook gewoon leuk is en inmiddels nauwelijks meer weg te denken is, is 
het een belangrijke financiële pijler onder onze dorpskrant.  
 
In de afgelopen maanden heeft De Snikke zich georiënteerd op andere 
drukmogelijkheden. Vooralsnog hebben we de onderzochte opties echter 
gelaten voor wat het was, omdat we de relatief hoge kosten niet vonden 
opwegen tegen de voordelen. Echter: we zijn wel overgegaan tot de aanschaf 
van een gekoppelde vergaar- en niet-/vouwmachine, tegen relatief geringe 
kosten. Met deze machine zijn we in staat om het gehele proces na drukken 
geautomatiseerd uit te voeren, waardoor de verenigingen geen bijdrage meer 
hoeven te leveren aan het in elkaar zetten van onze dorpskrant. De machine 
is echter nog niet geïnstalleerd. 
 
We houden u en de verenigingen op de hoogte! 
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AGENDA 
10 okt  – Klaverjassen 
13 okt  – Zomergroet, voederbiet wegen (c.v. MIK) 
15 okt  – Biljarten 
24 okt  – Klaverjassen 
25 okt  – Workshop “koe schilderen” (Vrouwen van Nu) 
28 okt  – Excursie Maallust en gevangenismuseum (c.v. MIK) 
29 okt  – Biljarten 
31 okt  – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  7 nov – Klaverjassen 
10 nov – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
10 nov – Lampionnenkeuring (c.v. MIK) 
12 nov – Biljarten 
21 nov – Klaverjassen 
26 nov – Biljarten 
BORRELAVOND 
Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur in dorpshuis  
“De Miet”! 
  



KLEURPLAAT 
 
Wat leuk dat er zoveel kleurplaten zijn ingeleverd! Hierbij de eerste 
tussenstand: 
 

1 t/m 6 jaar:    7 t/m 12 jaar: 
Moa Compeer  10 pnt.  Demi Eggens  10 pnt. 
Joost Bos  10 pnt.  Noor Radema  10 pnt. 
Sophie Bos  10 pnt.  Sterre Radema 10 pnt. 
Jesper Röttink  10 pnt. 
Noa Eggens  10 pnt. 
Elise Radema  10 pnt. 
Elisa Oving  10 pnt. 

  



SVO-SPORT 
 
Sporten in Odoornerveen? Dat kan! In de plaatselijk gymzaal, Zuidzijde 16-C. 
Pilates   iedere maandag  20.00 - 21.00 uur 
Yoga   iedere dinsdag   19.30 - 21.00 uur 
Total Body  iedere woensdag  20.00 - 21.00 uur 
Volleybal  iedere donderdag  19.30 - 21.00 uur 
Zaalvoetbal  iedere vrijdag   19.30 - 20.30 uur 
 

Heeft u belangstelling? Kom langs en doe mee (3x vrijblijvend). Meer info bij 
SVO via sportcoördinator Corry Plat, penningmeester.svo@gmail.com. 

  



VROUWEN VAN NU 
 
 

Agrarische Dagen 2018 
 
Donderdag 4 oktober gingen we vanuit Odoornerveen met 11 dames op pad 
naar de Agrarische Excursiedag in Nieuw-Buinen. Het is de 16de keer dat 
deze dagen in Drenthe worden georganiseerd vanuit de provinciale 
Agrarische Commissie. Als iemand vertrekt uit de Agrarische Commissie, 
organiseert zij als een soort “afscheidscadeau” een excursie in haar 
omgeving. Ooit gestart met 15 deelnemers en uitgegroeid tot 1200 verspreid 
over 6 dagen. Dit jaar was Karin Albring van de afdeling Nieuw-Buinen aan de 
beurt.  
 

Het programma 
Het programma heeft de titel meegekregen “Rondom de kerk, veen, zand en 
zon zorgen voor werk”. Na ontvangst in het verenigingsgebouw Het 
Tussendiep met koffie, chocoladekoek en goede woorden van de 
dagvoorzitter vertrekken wij naar:  
 

Het Glasmuseum in Nieuw-Buinen. 
Halverwege de 19de eeuw, in 1838 werd de eerste glasoven gebouwd aan 
het Noorderdiep. Min of meer toevallig doordat een notaris uit Winschoten in 
contact kwam met een Duitse groep glasblazers. Hij zag wat in een vestiging 
rond Winschoten om de omgeving van flessen en potten te voorzien. De keus 
viel op de jonge veenkolonie Buinermond, handig vanwege de aanwezigheid 
van grote hoeveelheden turf voor het stoken van de glasovens. Het succes 
leidde tot navolging en rond de eeuwwisseling waren er honderden mensen 
werkzaam in de glasindustrie. Niet alleen mannen en vrouwen, ook kinderen 
vanaf 5 jaar. In eerste instantie werkte men 18 uur per dag, sommigen bleven 
dan ook in de fabriek slapen. De beroemde Kinderwet van Van Houten in 
1874 bracht gelukkig voor de kinderen betere tijden. 
Er werden in die jaren alleen al in de fabriek van Meursing jaarlijks 100.000 
wijn-, bier-, en levertraanflessen, 75.000 stopflessen, 120.000 lampen glazen, 
90.000 wijn- en likeurglazen en 3.250.000 witte en groene medicijnflessen 
geproduceerd. In de 70er jaren van de vorige eeuw wordt de laatste 
glasfabriek gesloten alhoewel het goed draait. Gekozen wordt voor 
voortzetting in een fabriek in het Westen van het land. Veel mensen vinden 
dan werk bij Philips in Stadskanaal. Die heeft inmiddels de poort ook weer 
gesloten. 
Gezien deze geschiedenis is het prachtig dat na een rondreis door Nederland 
in 2016 het Glasmuseum in Nieuw Buinen een feit is, terug naar de 
thuisbasis. In het museum een verzameling mallen, gereedschappen, 
machines, glaswerk en maquettes van de grote glasfabriek. Vrijwilligers en 
bestuursleden van De Historische Vereniging Nieuw-Buinen Buinerveen 
weten ons te boeien met verhalen van o.a. een oud werknemer en een 



duidelijke beamer presentatie. Helaas de tijd voor de film is te kort. We 
moeten zeker een keer terug komen. Afscheid met een heerlijke Belgische 
bonbon en dan naar Drouwenermond: 
 

Het akkerbouwbedrijf van de familie Wollerich.  
De familie is dit jaar 130 jaar boer en kent de ontwikkeling van 
veenontginning, naar gemengd bedrijf, specialisatie akkerbouw in de 50er 
jaren met als kurk zetmeelaardappelen. Het bedrijf is nu een maatschap van 
broers en zus Wollerich en heeft zich verbreed en vergroot tot een bedrijf van 
250 ha met aardappelen (friet, puree, zetmeel), suikerbieten, wintertarwe, 
uien en 25 hectare tulpen. Omdat de laatste teelt vrij nieuw en uniek is in ons 
gebied, wordt hier in de presentatie de meeste aandacht aan besteed. Ik ben 
onder de indruk van de jonge boer die met passie en kwinkslagen over zijn 
bedrijf spreekt. Hoe belangrijk het is zuinig en met kennis met de grond om te 
gaan,  je je eigen ogen goed de kost moet geven naast alle technische 
middelen. Hoe lang cycli duren in de akkerbouw en vooral in de tulpenteelt. 
Hoe je als boer een aandeel levert aan klimaat en milieu inclusief zorgvuldig 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Goed voor je grond en bedrijf 
zorgen opdat een volgende generatie er ook met plezier een boterham op kan 
verdienen. Deze boer is een ware ambassadeur voor de moderne akkerbouw 
in ons land. 
 

Na de uitstekende lunch een rondrit door het gebied richting Odoorn. 
Na de lunch volgen er nog twee onderdelen die we bezoeken. Allereerst naar 
Odoorn met onderweg in de bus uitleg over het landschap. De 
veenontginning, vanaf de Middeleeuwen begonnen vanaf de Drentse 
Hondsrugdorpen en de boeren van de zanddorpen zoals in onze gemeente 
vanuit Drouwen, Buinen, Exloo en Valthe. Later in de 18de eeuw met de 
realisatie van het Stadskanaal kwam de ontginning vanuit de mondenkant 
met het graven van wijken richting de Drentse dorpen. Tussen twee wijken 
veelal Noorder- en Zuiderdiep genoemd, werden huizen voor de 
veenarbeiders en in Nieuw-Buinen de glasblazers, gebouwd. Aan de 
zogenaamde landskant kwamen de boerderijen. Rond half twee zijn we in 
Odoorn op: 
 

Het akkerbouwbedrijf met duurzame energie van de familie De Jong. 
Het is een echt familiebedrijf van 100 hectare gerund door de vierde generatie 
in maatschap van Jan Reinier en zijn vrouw Jose, die ook een baan 
buitenshuis heeft als deskundige op het gebied van infectiepreventie in 
ziekenhuizen. Ze telen aardappelen, zetmeel en pootgoed, suikerbieten, 
brouwgerst, hebben een paar hectare akkerranden voor weidevogelbeheer en 
doen mee in de Stichting Veldleeuwerik. Deze stichting heeft als doel zo 
duurzaam mogelijk te produceren en kent o.a. begeleiding bij het maken  
duurzaamheidsplannen vanuit de Hogeschool in Dronten. 
Het bedrijf van de familie de Jong is de laatste tijd vooral in het nieuws 
gekomen door de ruim 1000 zonnepanelen op alle daken die niet alleen 
stroom leveren voor het eigen bedrijf, maar daarnaast voor de markt, 



opgeslagen in een grote accu. Een uniek project in Nederland. Jan Reinier 
vertelt dat het om hoge investeringen van rond een half miljoen gaat, waarvan 
de opbrengst nog niet gelijk rendabel is. Investering in de toekomst, zoals ze 
ook bezig zijn met de ontwikkeling van een zonnepark van 25 hectare bij 
Borger, momenteel nogal in discussie. Duidelijk wordt dat hij deze tweede tak, 
met veel uitdaging, op zijn bedrijf met heel veel plezier vorm geeft. Ze 
ontvangen ook regelmatig allerlei groepen mensen uit binnen- en buitenland 
voor een excursie op hun bedrijf, waaronder nu wij met 1200 vrouwen. 
Ondertussen gaat het aardappelrooien gewoon door o.a. met hulp van zijn 
vader. Met de bus terug naar Buinermond voor het laatste bezoek aan: 
 

Aardewerkfabriek Royal Goedewaagen. 
Deze fabriek is één van de oudste aardewerkfabrieken in Europa. Ze vertellen 
eigenlijk nog net zo aardewerk te maken als 400 jaar geleden, maar nu 
vakmanschap te combineren met moderne ontwerptechnieken en machines. 
Ze produceren niet alleen Delfts blauw, maar ook de bekende silhouet vazen, 
tulpentegels, keramische koeien, grachtenhuisjes etc. Tijdens de rondleiding 
zien we twee super grote vazen (grootste van Europa), ooit gemaakt voor de 
Floriade, maar gebroken. Een derde is wel heel gebleven en staat te pronken 
in hun vitrine op Schiphol. Tot 1975 hebben ze ook de grachtenhuizen voor 
KLM gemaakt, destijds met jenever gevuld. Die productie ging daarna 
vanwege de prijs naar China. Tot enig leedvermaak van Goedewaagen, 
waren de eerste exemplaren lek, waardoor de jenever wegstroomde. Niet 
alleen de rondleiding in de fabriek, waar gemiddeld 24 mensen werken is 
interessant, ook het museum, waar we helaas te weinig tijd voor hadden. We 
worden opmerkzaam gemaakt op een tegelplateau van de voormalige prinses 
Wilhelmina in rouwkleding, na de dood van haar vader prins Hendrik. Een 
tweede, kleiner exemplaar hangt in het Rijksmuseum. Alle producten worden 
nog altijd handgemaakt en geschilderd, zien we. Een heel precies werkje. Na 
een bezoek aan de winkel weer naar Het Tussendiep. 
 

Afsluiting door Karin Albring. 
Met een hapje en een drankje sluit Karin Albring, van de werkgroep 
Agrarische Excursiedagen 2018 de dag af. Een zeer geslaagde dag waar de 
organisatie met trots op kan terugzien. 

Albertje Nienhuis-Naber 
  



VROUWEN VAN NU 
 
 

K.N.R.M. door Zeno Roos 
 
Op 18 september hadden de Vrouwen van Nu weer hun eerste 
verenigingsavond. Deze avond heeft Zeno Roos ons over de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij het een en ander verteld. 
 

De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele 
reddingorganisatie. Jaarlijks redden 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers 
meer dan 3.000 mensen op zee en het ruime binnenwater. Dankzij de meer 
dan 90.000 donateurs kan de KNRM kosteloos hulp bieden. De KNRM is een 
goed doel, zonder overheidssubsidie. 
 

Ieder jaar varen redders en reddingsboten meer dan 2000 keer uit voor een 
variatie aan hulpverleningen en reddingen. De KNRM wordt gealarmeerd 
door de Kustwacht en veiligheidsregio’s. Incidenten variëren van 
levensbedreigend tot loos alarm. In alle gevallen vaart de KNRM direct uit. In 
totaal worden jaarlijks meer dan 3500 mensen veilig aan wal gebracht. Van 
watersporter tot beroepszeevarenden. De Radio Medische dienst van de 
KNRM geeft bovendien wereldwijd jaarlijks 800 medische consulten aan zieke 
of gewonde zeevarenden. Alle hulpverleningen van de KNRM en Radio 
Medische dienst zijn kosteloos. De KNRM heeft op 45 locaties opgeleide en 
geoefende reddingsbootbemanningen om 24 uur per dag inzetbaar te zijn. De 
reddingstations liggen in het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht aan 
de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, de Randmeren en 
Zeeuwse- en Zuid Hollandse stromen. De Radio Medische dienst wordt 
uitgevoerd door vijf huisartsen vanuit hun dagelijkse praktijk . 
 

De vrijwilligers van de KNRM worden professioneel opgeleid. Het complete 
opleidingspakket bevat meer dan zeven opleidingen en cursussen. Om als 
all-round opstapper op een reddingboot te mogen varen volgt men eerst een 
training op het eigen station. Deze training duurt één tot twee jaar. De training 
wordt afgesloten met een trainingsweek in Stonehaven (Schotland). Voor je 
aan de slag kunt als KNRM Lifeguard dien je aan te tonen dat je over de 
juiste vaardigheden beschikt om de dagelijkse werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren. Dit doe je door een door de international lifesaving society (ILS) 
erkend beach lifeguard diploma te overhandigen. Mocht je dit diploma nog 
niet hebben dan biedt de KNRM je een opleiding aan om dit diploma te 
behalen. Wil je redder worden bij de KNRM? Dan moet je minimaal 18 jaar 
zijn en vlakbij de reddingboot wonen of werken. 
 

Het was een leerzame avond en Zeno Roos werd bedankt voor zijn 
voordracht ondersteund door diverse filmpjes. 

Marijke Uitbeijerse 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Nieuws van Plaatselijk Belang 
 

Voor de Snikke van deze maand wil het Plaatselijk Belang de volgende 
onderwerpen graag onder jullie aandacht brengen: 
 
AED 
De opfriscursus voor het omgaan met de AED kan nog wat meer 
aanmeldingen gebruiken. We kijken of er alternatieven zijn mocht het aantal 
aanmeldingen (te) beperkt blijken. Bovendien kijken we of deze cursus ook 
geschikt is voor nieuwe mensen die willen leren om te gaan met de AED. 
Maar aarzel vooral niet om u alsnog aan te melden bij: 
plaatselijkbelangodoornerveen@gmail.com. 
 
GEMEENTE 
Een delegatie van het bestuur heeft met wethouder Niek Wind gesproken 
omdat hij “burgerparticipatie” in zijn portefeuille heeft. Dhr. Wind legde uit dat 
de gemeente veel meer als voorheen wil reageren op de wensen en ideeën 
van de burgers uit de gemeente. Hij roept de dorpen dan ook op om wensen 
en plannen (dat mogen ook plannen voor lange termijn zijn) naar voren te 
brengen. De gemeente gaat daar ook speciale budgetten voor vaststellen, die 
mede door de dorpsverenigingen kunnen worden besteed. Het precieze hoe, 
wat en wanneer is echter nog niet vastgesteld.  
 
NOORDZIJDE 
Op een deel van de Noordzijde is vorig najaar nieuw asfalt aangebracht, maar 
op dit moment is de conditie van dat asfalt alweer erg slecht. Ter hoogte van 
Noordzijde 14 en 15 zitten er veel scheuren in. Dit is onder de aandacht van 
de betreffende ambtenaar gebracht. De gemeente heeft proefboringen 
gedaan en geconstateerd dat de scheuren waarschijnlijk worden veroorzaakt 
door de uitgedroogde onderlaag, veroorzaakt door de extreme temperaturen 
afgelopen zomer. De scheuren worden voorlopig dichtgemaakt zodat het 
asfalt niet stuk zal vriezen in de winter, en volgend voorjaar worden er nieuwe 
boringen gedaan en daarna wordt besloten hoe de weg definitief hersteld 
wordt. 
 
MAMMOET 
De voor najaar 2019 aangekondigde theatervoorstelling “Mammoet” op het 
Schapenpark, wordt wellicht een jaar uitgesteld. De uitvoerende theatergroep 
is namelijk ook verantwoordelijk voor de voorstelling “Het Pauperparadijs” en 
is daar erg succesvol mee. Omdat de serie voorstellingen in theater Carré 
wordt uitgebreid, hebben ze mogelijk niet genoeg tijd om dit nieuwe stuk voor 
te bereiden. We zullen jullie (uiteraard) op de hoogte houden. 



GLASVEZEL 
 

Snel-internet-via-glasvezel initiatief. Zoals jullie allemaal hebben kunnen 
lezen in de diverse lokale media, heeft de gemeente Borger-Odoorn, in 
samenwerking met de provincie Drenthe en de Rabobank, eindelijk de 
financiering rond om te kunnen beginnen met de aanleg van glasvezel voor 
alle “witte” adressen in de gemeente. Elders in de Snikke kunt u lezen hoe dit 
tot stand gekomen is en hoe we met z’n allen de volgende stap kunnen 
zetten. 
Kortom: Hulde aan “onze” Sjaak Janson die jarenlang enorme 
hoeveelheden tijd en energie in dit initiatief heeft gestoken! 
 

Namens Plaatselijk Belang, 
Eisso Kronenberg 

  



c.v.MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Uitslag bijdrage clubkascampagne Rabobank aan c.v. MIK 
 

Wij van c.v. MIK hebben meegedaan aan de clubkascampagne van de 
Rabobank. Dit heeft ons een leuke bijdrage opgeleverd van €477,85. Daarom 
willen wij iedereen bedanken die zijn of haar stem op ons heeft uitgebracht. 
 
Zomergroet (voederbiet) wegen c.v. MIK 
 

Zaterdagmiddag 13 oktober a.s. komen 2 bestuursleden van c.v. MIK bij de 
mensen langs die zich hebben opgegeven voor het kweken van de 
voederbiet. Vanaf 13.30 uur kunnen wij bij u aanbellen om de voederbiet te 
wegen. Zorg dat u de beste voederbiet klaar heeft liggen. Bent u niet thuis, 
laat ons dan even weten waar wij de voederbiet kunnen vinden die wij moeten 
wegen. 
Laat dit bij voorkeur even weten via: cv.mik@hotmail.com. 
Wij zijn benieuwd naar de resultaten. De uitslag komt in de eerstvolgende 
Snikke te staan. 
 
Excursie c.v. MIK naar Maallust en het Gevangenismuseum 
 

Op het jaarprogramma dat u van ons begin dit jaar heeft ontvangen staat dat 
wij op zondag 4 november een proeverij gaan houden. Helaas gaat dit op 
deze datum niet lukken, waardoor wij uitgekomen zijn op zondagmiddag 28 
oktober. Alleen wordt het niet alleen maar een proeverij, nee wij willen dit 
graag combineren met een bezoek aan het gevangenismuseum in 
Veenhuizen. 
 

Het is de bedoeling dat wij met elkaar per bus vanaf dorpshuis De Miet om 
12.30 uur richting het gevangenismuseum in Veenhuizen gaan. Daar krijgen 
wij een rondleiding met gids, die ons later ook rondleidt in onze eigen bus 
over het terrein. Dit zal allemaal ongeveer 2 uur gaan duren. Aansluitend 
gaan wij per bus naar bierbrouwerij Maallust ook in Veenhuizen. Daar krijgen 
wij een rondleiding en proeverij van ± 1 uur. Aansluitend kunnen we een 
uurtje gezellig borrelen met elkaar. Het laatste uurtje borrelen, komt dan wel 
voor uw eigen rekening. Rond de klok van 18.00 uur zullen wij met elkaar 
weer in de bus stappen om naar Odoornerveen terug te keren. Wel vragen wij 
voor deze combinatie een eigen bijdrage aan u. Dit zal €25,00 per persoon 
zijn voor de gehele middag incl. vervoer per touringcar, maar excl. Het laatste 
uurtje borrelen. Aangezien de proeverij aan de minimumleeftijd van 18 jaar is 
verbonden, is deze excursie dus alleen geschikt voor de leeftijd van 18+. 
 

Er zijn voor deze excursie maar een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus 
geef u z.s.m. op, want VOL = VOL! 



Opgave bij Jeroen Evenhuis: 06-52446052. Een appje sturen mag ook, graag 
zelfs. Wij hopen op een gezellige middag! 
 
Lampionnenkeuring 10 november i.p.v. 11 november!!! 
 

Sint Maarten, 11 november valt dit jaar op een zondag. Aangezien er op 
zondag niet bij de deuren langs wordt gelopen, hebben wij besloten om de 
lampionnenkeuring dit jaar op zaterdag 10 november te houden. Tussen 
17.30 en 18.30 uur zit er weer een jury voor alle kinderen klaar om de diverse 
lampionnen te bewonderen en de leukste liedjes weer aan te horen. Zij laten 
zich graag weer verrassen. 

Bestuur c.v. MIK 
  



GLASVEZEL IN ODOORNERVEEN 
 
Snel internet in Odoornerveen, gaat dat er echt komen? 
 

In het meinummer van de Snikke meldde de Stichting Breedband Borger-
Odoorn, dat de leningaanvraag bij de provincie was ingediend. Op donderdag 
27 september hebben de gemeente Borger-Odoorn, de Rabobank en de 
Provincie Drenthe bekend gemaakt allemaal een deel van de financiering 
voor de aanleg van snel internet voor hun rekening te nemen. Hiermee is een 
belangrijke stap gezet en kan de Stichting zich voorbereiden op de 
vraagbundeling en de langverwachte schop in de grond. Gemeente Borger-
Odoorn verleent een subsidie van €200.000,-, de Rabobank draagt 
€100.000,- bij en de Provincie Drenthe leent de Coöperatie een bedrag van 
€4.400.000,-. Hiermee zijn de totale projectkosten gedekt. 
 

De gemeente telt zo’n 1250 adressen (witte adressen), waar de snelheid van 
het internet onder de grens van 30 Mbps ligt. Het internet dat via de 
ouderwetse koperdraad wordt aangeboden, is vaak veel trager. En dat 
behoort binnenkort tot het verleden. “De ambassadeurs worden op dit 
moment opgeleid om alle mogelijke vragen te beantwoorden, de website 
wordt aangepast, de providers gaan folders verspreiden en we houden 
voorlichtingsavonden. Vanaf november zult u uitgebreid geïnformeerd 
worden. Sluit dan zo snel mogelijk een abonnement af!” 
 

Om de aanleg van het benodigde 184 kilometer lange glasvezelnet in de 
gemeente mogelijk te maken moeten voldoende huishoudens bereid zijn in te 
stappen. Of het netwerk ook echt wordt aangelegd ligt dus vooral aan de 
inwoners zelf. “Het gaat door als tenminste 920 huishoudens met een witte 
aansluiting bereid zijn een abonnement te nemen” Het bestuur en de 
ambassadeurs hebben het volste vertrouwen in een positieve afloop. Bij het 
polsen van de interesse 2 jaar terug, verklaarde rond tachtig procent zich 
bereid. Wij weten dat veel mensen nu verwachtingsvol kijken naar gratis 4G 
en 5G, maar laten ze zich daar vooral niet blind op staren. Zonder 
glasvezelnet kan het nog wel tien jaar duren voor ze snel en duurzaam 
internet hebben.” 
 

Als alles volgens planning verloopt, verwachten we dat in het 1e kwartaal 
2019 de eerste schop de grond in kan. Wordt vervolgd! 
 

Namens Stichting Breedband Borger-Odoorn 
Sjaak Janson 

  



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 29-10-2018. Wij wensen u veel 
succes! Hieronder de trekking van de eerste 15 getallen: 
 

– 56 – 58 – 44 – 19 – 48 – 29 – 6 – 13 – 
– 17 – 30 – 67 – 70 – 9 – 36 – 68 – 

  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Het bestuur van de stichting Verenigingsgebouw kwam in het nieuwe seizoen 
eenmaal bijeen. Na het zomerreces hadden we onze eerste vergadering, 
waarin we onder andere vaststelden dat SVO nog op zoek is naar een nieuwe 
onderhoudsman voor onze verwarmingsinstallatie. We maakten afspraken 
over de verkoop van BINGO-kaarten voor dorpskrant De Snikke en haalden 
afgelopen zaterdag oud papier. We constateerden daarnaast dfat de planning 
voor het verenigingsgebouw een zodanig tijdrovende klus wordt, dat we 
besloten voortaan de planning over 2 mensen te spreiden. Marian Middelhuis 
(zie ook de colofon in deze Snikke) zal voortaan als eerste aanspreekpunt 
dienen voor mensen die iets willen plannen in het verenigingsgebouw; op de 
achterhand blijft ook Alexander beschikbaar.  
Een kwestie van andere orde is dat SVO nog steeds verlegen zit om extra 
vrijwilligers. We zijn nog steeds op zoek naar in ieder geval 9 nieuwe 
vrijwilligers voor allerhande activiteiten in en om het verenigingsgebouw. 
Zonder voldoende vrijwilligers komen de activiteiten van het 
verenigingsgebouw in gevaar. Dat is niet wat we willen! Wilt u zich 
verdienstelijk maken? Lees dan verder! 
• Wie zoeken we? 
Iedereen vanaf een jaar of 16 die bereid en in staat is af en toe een klus te 
verrichten voor het verenigingsgebouw. Dat kan in de vorm van meewerken 
aan de tweejaarlijkse klussendagen, dat kan door BINGO-kaarten voor De 
Snikke te verkopen, dat kan door De Snikke in elkaar te zetten en rond te 
brengen, dat kan door het twee- tot driemaal per jaar ophalen van oud papier, 
dat kan door een bardienst te draaien tijdens een plaatselijke activiteit, enz.  
Wilt u helpen? Hebt u belangstelling? Neem contact op met voorzitter 
Alexander Evenhuis op telefoonnummer 06 20971533. 
 

Secretaris SVO, 
Robert Nijboer 

  



 

OPBRENGST COLLECTE KWF Kanker Bestrijding 
 

De totale collecte- opbrengst 2018 van het district Odoorn bedroeg €1.944,55. 
Iedereen bedankt voor jullie bijdrage en uiteraard de collectanten ook bedankt 
voor het collecteren. 
 

Tevens zijn wij voor Odoornerveen op zoek naar nieuwe collectanten. De 
collecte vindt 1 t/m 7 september 2019 plaats. Mocht u dit willen, dan kunt u 
zich bij Wendy Rottink aanmelden: tel. 0591-531825 of email 
wendycremers226@hotmail.com. Ik zal het dan doorgeven aan Klaas Tijben 
(coördinator district Odoorn) 
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