
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M  5 oktober 2016    
 
Drie maanden lang geen Snikke in de bus. Heeft u hem gemist? 
Drie maanden lang leek het of het geen zomer wilde worden.  
Uiteindelijk is het weer opgeknapt en kregen we zon en warmte. 
(Gelukkig) nog net geen hittegolf, maar daarop zaten we ook niet te 
wachten. 
Het verenigingsleven komt nu weer langzaam op gang. 
c.v. MIK heeft intussen een rondgang langs de komkommerplanten 
gemaakt en de resultaten gewogen. 
Veel heeft natuurlijk afgehangen van het weer, maar ook van de plek waar 
de planten zijn gegroeid en misschien van de aandacht van de tuinman of 
–vrouw. 
De uitslag van deze competitie zal zeker in deze Snikke te lezen zijn. 
Intussen zijn de stammen van de eiken langs de straat gesnoeid en de 
afgezaagde takken en takjes versnipperd. 
Hopelijk worden binnenkort ook de wilde struiken en bosschages tussen 
het kanaal en de straat verwijderd. Ze belemmeren niet alleen het uitzicht 
maar groeien plaatselijk al zo dicht op de straat dat het verkeer er last van 
heeft. 
De Borgerzijtak heeft weer haar jaarlijkse barbecue gehouden. Misschien 
hebben ook andere straten een jaarlijkse barbecue. Het is altijd een 
gezellig gebeuren. Deze keer konden wij vijf nieuwe inwoners welkom 
heten, wat wel bijzonder was. Wij hopen dat zij – en eventuele andere 
nieuwe inwoners – zich gauw thuis zullen voelen in Odoornerveen. 
Nog een fijne septembermaand gewenst!   
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AGENDA 
 
11 sep - Fietsen op locatie (c.v. MIK) 
13 sep - Vrouwen van Nu 
14 sep - Klaverjassen 
17 sep - Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
19 sep - Start BINGO-verkoop (De Snikke) 
25 sep - Laatste dag opgave Pubquiz (c.v. MIK) 
28 sep - Klaverjassen 
  5 okt - Laatste dag inleveren kopie De Snikke 
  8 okt - Pubquiz (c.v. MIK) 
12 okt - Klaverjassen 
15 okt - Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
26 okt - Klaverjassen 
18 nov - AED reanimatiecursus (Plaatselijk Belang) 

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

  



VROUWEN VAN NU 
 
Vervolg van dagexcursie Snikke juni 2016 
De Tuinen van Mien Ruys 
 
Toen alle passagiers weer aan boord waren ging het richting 
Dedemsvaart. Hier zouden we de tuinen van Mien Ruys bezoeken. Onze 
eerste gang was naar het theehuis. Zo langzamerhand hadden we wel 
trek gekregen. We waren dan ook verrast door de bijzondere soep die 
geserveerd werd: courgette-broccolisoep. Het zag er wat lichtgroenig uit. 
Van de ingrediënten was niets terug te vinden, maar de smaak was goed. 
Na de soep werden er schalen met broodjes kaas en broodjes met een 
lekkere eiersalade op de tafels gezet.  
 De schalen waren versierd met een paar bloemetjes en kruiden  uit de 
tuinen. Het zag er vrolijk uit en de broodjes gingen er wel in. 
Hierna begon onze rondleiding door de vele tuinen waarvan de eersten al 
uit de jaren twintig van de vorige eeuw dateren. 
Oorspronkelijk hadden Miens ouders hier de plantenkwekerij Moerheim 
die wereldwijd bekend was. Mien interesseerde zich ook voor planten, 
maar vooral ook voor de groei en ontwikkeling ervan. Zij verzamelde 
planten van over de hele wereld en onderzocht o.a. welke planten waar 
het beste willen groeien en welke goed bij elkaar passen en op wat voor 
grond ze het goed doen.  
Zij had een grote interesse in het ontwerpen en aanleggen van tuinen. Zij 
deed in verschillende landen veel kennis op en bezocht in Berlijn de 
Hogeschool voor tuinarchitectuur. In 1924 
startte Mien met haar eerste tuin. In haar 
dagboek schreef ze: “Heden mijn loopbaan 
begonnen”. In totaal ontwierp en legde ze 
30 stijltuinen aan. De drie oudste tuinen 
kregen in 2004 de status van 
rijksmonument, later zijn daar nog zes 
andere bij gekomen.  
Mien gebruikte in haar tuinen  heel veel 
rechthoeken, vierkanten en strakke lijnen, maar door de steeds 
wisselende aanplanting was elke tuin weer een verrassing.  Op veel 
strategische plekjes was een bankje geplaatst van waaraf de tuin op zijn 
mooist was te zien. De rechte paden waren allemaal verhard met allerlei 
soorten steen, of tegels die op verschillende manieren waren gelegd. 
Soms werden de stenen diagonaal gelegd – schuine lijnen laten een tuin 
groter lijken - wat haar de naam ‘Schuine Mien” opleverde.  Soms werd er 
expres een paar centimeter ruimte tussen  tegels open gelaten waar dan 
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een grasrandje tussen kon groeien. Heel bewerkelijk maar ook heel 
bijzonder. Veel tuinen waren door hagen van allerlei hoogtes en breedtes 
van elkaar gescheiden, vaak keurig recht geschoren. 
Borders, bloeiende struiken en vaste planten trokken veel aandacht en de 
vijvers die hier en daar waren aangelegd wisselden van grootte en opzet. 
Er was een “moerastuin” waarin je over vlonders kon lopen. 
Ergens anders stonden drie al heel hoge sequoia’s. Dit zijn heel oude en 
voor Nederland bijzondere bomen waarvan de stam heel zacht aanvoelt. 
Het grappige van deze drie bomen was dat je er – wanneer je aan kwam 
lopen – maar eentje zag staan. Ze stonden namelijk exact in één lijn. 
Wanneer je verder liep bleken er drie bomen te staan. Ook daar zal Mien 
wel over hebben nagedacht.  
Elke tuin wordt met een toepasselijke 
naam aangeduid. Zo is er een 
verwilderingstuin (een van de eerste) 
een gele tuin waar op dit moment 
echter weinig bloeide, een verdiepte 
tuin, een grassentuin, een watertuin, 
een kruidentuin, een stadstuin en nog 
vele andere tuinen. 
Onze enthousiaste rondleidster wist overal veel van te vertellen. Tot slot 
keken we nog even in de bakkerij. Voor het bakken werd de oven  heet 
gestookt met takkenbossen van hout dat uit de tuin was verwijderd. Hier 
kwamen ook onze broodjes vandaan die we ’s middags hadden gegeten. 
Verder was er nog een ander klein gebouwtje waarin ook over andere 
tuinvrouwen werd verteld en de “Boerenschuur” die ingericht is voor 
exposities en bijeenkomsten en vergaderingen.  
De tuinen en gebouwen waren heel goed onderhouden. Dit is te danken 
aan de vele (wel 60?) vrijwilligers die hun vrije tijd voor de tuin geven. 
Terwijl wij er rondliepen werd er hier en daar ook gewerkt. 
Er waren ook allerlei planten te koop, waarvan natuurlijk een partijtje mee 
naar Odoornerveen verhuisde.  
Met in het achterhoofd de gedachte aan de aankoop van de twee minne 
sieraardbeitjes waar ik me verleden jaar tijdens een tuinreisje aan had 
bezondigd, besloot ik dat ik me deze keer niet tot enige aankoop zou laten 
verleiden. Die minne sieraardbeitjes hadden besloten om een zo groot 
mogelijke oppervlakte van mijn kleine bordertje met hun nakomelingen te 
bedekken, wat ze aardig is gelukt. Als er nog iemand een bodembedekker 
wil….? 
Met dank aan onze Reiscommissie die toch elke keer weer iets bijzonders 
voor ons vindt en organiseert, reden we na weer een heel geslaagde dag 
tevreden huiswaarts. 

Gineke Loman 
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c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
ZOMERAVONDFEEST 
Op vrijdagavond 1 juli hadden wij een nieuwe activiteit georganiseerd, een 
zomeravondfeest. Voor deze avond hadden wij The Acoustic Chiefs 
uitgenodigd. Zij zorgden voor de muzikale omlijsting van deze avond. Op 
deze gezellige zomeravond waren er weer  veel bekende gezichten uit het 
dorp, maar ook nieuwe gezichten hebben het dorpshuis kunnen vinden. 
Het was  een gezellige avond. De drankjes werden goed genuttigd en de 
aanwezigen hebben weer veel met elkaar kunnen praten. Iedereen heeft 
het erg leuk gevonden want wij hebben veel positieve  reacties mogen 
ontvangen. 
 
ZOMERGROET 
Zaterdag 27 augustus gingen er 2 bestuursleden op pad om te kijken wie 
de zwaarste komkommer had gekweekt voor onze zomergroet. 
13 deelnemers hadden zich opgegeven, maar uiteindelijk bleven er maar 
6 deelnemers over, bij wie we de komkommer mochten wegen. Bij de 
overige deelnemers waren de plantjes wel opgekomen, maar gooiden 
slakken en bladluis roet in het eten en bleef er weinig tot niets van de 
plantjes over. En dat betekende dus ook geen komkommers. 
De deelnemers die wel komkommers hadden gekweekt, daarvan ging de 
dikste en grootste komkommer op de weegschaal. Uiteindelijk gaat de 
wisselbeker naar de fam. Reinink. Zij hebben gewonnen met een 
komkommer van 1350 gram. Fam. Reinink, van harte gefeliciteerd en de 
wisselbeker komt spoedig naar jullie toe. 
Hieronder ziet u alle resultaten van de gewogen komkommers: 
 
Fam. Reinink  1350 gram 
Fam. H. Cremers 1070 gram 
Bahati Mpazi  1060 gram 
Fam. Brauckman   780 gram 
Fam. E. Vrielink   720 gram 
Fam. Oving    700 gram 
 
Iedere deelnemer heeft in ieder geval weer zijn/haar best gedaan. 
Mocht u ideeën hebben voor een nieuwe zomergroet, laat het weten aan 
een van de bestuursleden. 

Bestuur c.v. MIK  



VROUWEN VAN NU 
 

 
EEN NIEUW VERENIGINGSJAAR 
 
Het nieuwe verenigingsjaar van de Vrouwen van Nu gaat op 13 
september weer beginnen. Er zijn voor het nieuwe jaar weer tal van leuke 
mensen gecontracteerd die onze avonden zullen verzorgen. Als u de 
verslagen van deze avonden in de Snikke volgt, dan kunt u het allemaal 
meemaken. De reiscommissie heeft op 7 september alweer een leuke reis 
voor ons georganiseerd. We gaan namelijk woensdagmiddag 7 september 
naar de Wijk naar de Dierenbeelden tentoonstelling Havixhorst en 
Modewereld van der Belt. Menige dame uit Odoornerveen of Schoonoord 
zal misschien met het nieuwe verenigingsjaar in een nieuwe outfit 
verschijnen. Ook is het u misschien niet ontgaan dat er afgelopen weken 
op donderdagavond een groep dames de fiets heeft gepakt en leuke 
routes zijn gaan fietsen. Elke donderdag zo’n 30 kilometer. De route werd 
iedere keer door een andere deelnemer uitgezet. De ene keer vanuit 
dorpshuis de Miet en de andere keer vanuit Schoonoord. Zo kwamen wij 
op weggetjes en gebieden die sommigen van ons niet eerder hadden 
gezien. Helaas hebben we dit jaar diverse malen de tocht uit moeten 
stellen omdat het weer te slecht was. Zolang het weer en het daglicht dit 
toelaat blijven we dit doen.  
Wij hebben er weer zin in !!!!!!! 

Marijke Uitbeijerse 
 

 
Foto Henk Uitbeijerse 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
WANTED TONEELSPELERS 
Voor onze jaarlijkse toneelavond zijn wij op zoek naar nieuwe 
toneelspelers. Heb je zin in toneelspelen en wil je met elkaar een leuk stuk 
opvoeren, dan zijn wij op zoek naar jou!!! Tot op heden hebben wij nog 
niet genoeg toneelspelers om een toneelstuk te gaan repeteren. 
Dus lijkt het je leuk om bij het toneel te komen, dit is je kans!!!!!!!!!!!! 
Mail dan naar cv.mik@hotmail.com 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



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

8 Oktober 
 

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

Wie doet er mee? 
 

Vrijdag 8 Oktober spelen we een pubquiz in het dorpshuis 
 

De pubquiz is een spel / activiteit waarbij plezier, gezelligheid en hilariteit 
de boventoon voert. De pubquiz is zo samengesteld, dat deze geschikt is 
voor iedereen. Diverse onderwerpen komen er tijdens de pubquiz voorbij, 
zoals algemene en lokale kennis, sport, muziek, fotoronde en televisie. Wij 
verrassen u met de leukste en gezelligste quizvragen, geluidsfragmenten 
en afbeeldingen. 
 
De vragenrondes worden afgewisseld met de snelle tussenrondes. “waar 
of niet waar” of “ petje op, petje af”. Met een hoog IQ is een voorsprong in 
de pubquiz absoluut niet gegarandeerd. 
 

DE PUBQUIZ 
 
De pubquiz bestaat uit een aantal rondes. De pubquizmaster stelt elke 
ronde de vragen en de deelnemers moeten de juiste antwoorden op de 
antwoordformulieren zetten. Deze antwoordformulieren + pen worden voor 
aanvang van de pubquiz uitgedeeld door de pubquizmaster. Na elke 
ronde worden de antwoordformulieren opgehaald en de quizmaster zal de 
juiste antwoorden gegeven. Voor elke goed antwoord krijgt het team 1 
punt. Het team dat na het einde van alle rondes de meeste punten heeft is 
de winnaar. De pubquiz kampioenen gaan naar huis met een beker, 
medailles, fles bubbels en natuurlijk de eeuwige roem. 
 

Geef je op voor 25 september! 
minimale  deelname  8 koppels . 

aanvang: 20.00 uur. 
Geef je op via cv.mik@hotmail.com 

 
Quiz C.V. MIK Quiz C.V. MIK Quiz C.V. MIK Quiz C.V.MIK 

  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
FIETSEN OP LOCATIE (van te voren opgeven) 
Zondag 11 september gaan we fietsen op locatie. Geen puzzeltocht zoals 
u van ons gewend bent, maar even een keer iets anders. We gaan een 
route fietsen tussen Ansen en Dwingeloo. Het is niet zo’n hele lange route 
± 12,5 km, want de route is natuurlijk bedoeld voor jong en oud, dus ook 
voor de wat kleinere kinderen is dit prima te doen. We gaan verzamelen 
bij ons dorpshuis “De Miet” om 12.30 uur ’s middags. Diegene die de 
mogelijkheid hebben om zelf de fietsen achter op de auto mee te nemen, 
die worden vriendelijk verzocht om dan zelf met de auto mee te rijden. We 
gaan uiteindelijk gezamenlijk die kant op. Voor diegene die wel mee wil 
fietsen, maar zelf de fietsen niet op de auto mee kan nemen, regelen wij 
een aanhanger die uw fietsen meeneemt. Als we gearriveerd zijn op de 
plek van bestemming, dan bieden wij u als bestuur eerst een kopje koffie 
of thee met een gebakje aan. Daarna stappen wij met elkaar op de fiets 
om te starten met onze route. Op de pauzeplek gaan we nog een spelletje 
doen (want een beetje onderlinge strijd voor een prijsje dat kan nooit 
kwaad) en krijgt u van ons nog een drankje om de dorst te lessen. Hierna 
vervolgen we de route weer naar de parkeerplaats, waar de auto’s staan. 
Daarna rijden we gezamenlijk weer terug naar ons dorpshuis, alwaar wij 
de winnaars van het spelletje bekend maken.  
(1 winnaar onder de volwassenen en 1 winnaar onder de kinderen) 
Eventueel kunt u daarna nog een drankje nuttigen in het dorpshuis of uw 
weg vervolgen naar huis. 
 
Om te weten hoeveel deelnemers we hebben, die we door moeten 
geven aan de horecagelegenheid, willen we graag dat u zich van te 
voren aanmeldt met hoeveel personen u mee gaat fietsen. Geef 
hierbij ook aan hoeveel fietsen u zelf mee kunt nemen of voor 
hoeveel fietsen wij iets moeten regelen. Graag opgeven via de mail 
vóór 8 september a.s.: 

cv.mik@hotmail.com 
 
Wij hopen op veel deelnemers en een gezellige zonnige fietstocht! 
 

Bestuur c.v. MIK 
  



PLAATSELIJK BELANG 
 
AED REANIMATIECURSUS 
Vrijdagavond 18 November om 19:00 uur in het dorpshuis start er een 
herhalingscursus AED en reanimatie. Deze cursus is voor dorpsbewoners 
die al eens een training hebben gevolgd of die bijvoorbeeld voor hun werk 
al eens een BHV of EHBO cursus hebben gehad. Deze cursus wordt 
afgesloten met een kort en praktisch examen. Het is niet verplicht, maar 
na deze herhalingscursus kun je je weer aanmelden als burger-
hulpverlener bij het oproepsysteem van www.hartslagnu.nl. 
 
Voor vragen of info graag contact opnemen met Tim de Waard 06 - 150 
979 66. Graag opgeven via de mail timdewaard@icloud.com 
 
Wanneer je een beginnerscursus zou willen volgen omdat je nog nooit 
eerder een dergelijke training hebt gevolgd (of omdat het te lang geleden 
is dat je een cursus hebt gevolgd) mag je dit graag doorgeven via 
bovengenoemd mailadres.  
 
PAASVUUR IN ODOORNERVEEN 
We zouden de traditie van een paasvuur graag in ere houden. Hiervoor 
zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Het moet natuurlijk een veilige 
locatie zijn op voldoende afstand van bebouwing en niet geheel 
onbelangrijk, er moet toezicht zijn op o.a. de aanvoer van snoeiafval. De 
locatie moet af te sluiten zijn zodat er niet illegaal gedumpt kan worden.  
Het is niet ongebruikelijk dat de eigenaar van de grond en de 
initiatiefnemers die de bult opbouwen een vergoeding vragen per 
aangevoerde kar snoeiafval. Op deze manier kunnen onkosten voor het 
gebruik van machines, grond, opruimen etc. vergoed worden. Ook kan er 
dan goed gecontroleerd worden wat er wordt gedumpt. 
 
Heb je een idee of geschikte locatie neem dan contact op met Plaatselijk 
Belang of via bovenstaande mailadres. 
 

Bestuur Plaatselijk Belang 
 
  



KLAVERJASSEN 
 
Beste kaartvrienden en lezers van de Snikke, 
 
Het klaverjasseizoen 2016 / 2017 zal op 14 september weer beginnen. Wij 
nodigen u van harte uit op die avond om 20:00 uur aanwezig te zijn in ons 
dorpshuis “De Miet”. Bent u liefhebber van klaverjassen, maar hebt u de 
stap eens een seizoen mee te doen, nooit genomen, kom dan ook gerust 
eens kijken. Sportiviteit en gezelligheid staan altijd hoog in het vaandel. 
De gemoedelijke sfeer en vrolijke spanning zal u vast bevallen. 
Hieronder treft u de data aan voor het seizoen 2016 / 2017. Wij zouden 
graag het aantal tafeltjes uitbreiden. 
 
Datum        Avond   Week 
14-sep-16  1  37 
28-sep-16  2  39 
12-okt-16  3  41 
26-okt-16  4  43 
9-nov-16  5  45 
23-nov-16  6  47 
7-dec-16  7  49 
21-dec-16  8  51 

Datum        Avond   Week 
4-jan-17  9  1 
18-jan-17  10  3 
1-feb-17  11  5 
15-feb-17  12  7 
1-mrt-17  13  9 
15-mrt-17  14  11 
29-mrt-17  15  13 
12-apr-17  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). 
 
  



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Evenals voorgaande jaren zullen we ook dit seizoen weer BINGO spelen. 
De verenigingen van Odoornerveen hebben de taak van de verkoop van 
de BINGO-kaarten weer op zich genomen. In de week van 19 tot 30 
september zal er iemand bij u langs komen om te vragen of u mee wilt 
spelen. Niet alleen heeft u kans op een leuke prijs bij een volle BINGO-
kaart, u levert hiermee ook een bijdrage aan het voortbestaan van onze 
dorpskrant. Mensen die buiten Odoornerveen wonen en toch graag willen 
meespelen, kunnen BINGO-kaarten verkrijgen bij Bert Eggens, Noordzijde 
7-G, Odoornerveen, tel: 0591-512355. 
De kaarten kosten € 0.50 per stuk en u mag zoveel kaarten kopen als u 
wilt! De eerste getallen zullen in de Snikke van oktober worden 
gepubliceerd. We wensen u in ieder geval succes met het doorstrepen 
van de nummers. 
 



KLEURPLAAT 
 
Aan alle kinderen, 
In het midden van De Snikke staat een kleurplaat voor jullie en het is 
natuurlijk de bedoeling dat deze zo mooi mogelijk wordt gekleurd en 
daarna ingeleverd wordt op Noordzijde 23. 
Vorig jaar zijn er erg mooie kleurplaten ingeleverd, maar er zijn natuurlijk 
nog veel meer kinderen die hieraan mee zouden kunnen doen. Dus pak je 
kleurpotloden en/of stiften en maak er wat moois van. Aan het eind van 
het seizoen wordt je beloond met een klein kadootje. Zet ‘m op!  



BREEDBAND INTERNET ODOORNERVEEN 
 
Het lijkt zo eenvoudig, je wilt glasvezel en je start een actiegroep om een 
belangstellingsinventarisatie te doen, wanneer je ten minste 65% 
belangstelling hebt is het gepiept… aanleggen maar! 
Was het maar zo gemakkelijk. In Drenthe zijn diverse coöperaties aan de 
gang om te bewerkstelligen dat overal, bij elk bedrijf of huishouden snel 
internet te gebruiken is. Het liefst gaat dat via glasvezel, omdat dat een 
toekomstbestendige methode is, om dit te doen. 
Ook in Borger-Odoorn zijn we op deze manier al een tijdje aan de gang. 
Na een verwarrende start, heeft Stichting Breedband Borger-Odoorn 
(BBO) de draad opgepakt en heeft samen met ambassadeurs in diverse 
dorpen gezorgd voor 72% belangstelling bij adressen in het buitengebied 
van de gemeente. Dit zijn de “witte” adressen, adressen waar de 
internetsnelheid minder dan 30Mbps download is.  En dat zijn er nogal wat 
in deze gemeente. Van de bijna 12000, hebben er nog geen 1500 witte 
adressen de beschikking over internet met een schamele 1, 2 of 3 Mbps. 
Bij voldoende belangstelling zou je denken, OK, dan bellen we de KPN of 
Ziggo en die kunnen dat dan gaan aanleggen. Helaas, zo werkt het niet. 
Deze twee grootgrutters gaan niet in elkaars vaarwater zitten. Ziggo wil 
graag gebruik blijven maken van hun coax-kabel naar de 
huisaansluitingen en blijft daarvoor de apparatuur upgraden naar hogere 
snelheden. KPN wil graag gebruik blijven maken van de “ouderwetsche 
kooperdraden”, die al meer dan een eeuw dienst doen als 
telefoonverbinding en met moderne technieken gebruikt kunnen worden 
tot snelheden van 400Mbps, mits je niet meer dan een paar honderd 
meter van de laatste centrale zit (ad 1). 
Maar in het buitengebied wordt geen coaxkabel aangelegd vanwege de 
hoge kosten, en er wordt ook geen glasvezel aangelegd vanwege de hoge 
kosten. Dus moet er wat op verzonnen worden, om daar toch snel internet 
te krijgen. 
Daar moet financiering voor gezocht worden, maar voordat je dat kunt 
krijgen, wil je weten wat het allemaal gaat kosten. Daar kun je leuke 
spreadsheets op loslaten en de berekeningen voor Borger-Odoorn 
vertellen dan dat het gaat om 185km glasvezel en gemiddeld ca. 2500 
euro per witte aansluiting; een sommetje van 3,75 miljoen Euri. 
Dat moeten we dan gaan lenen. Banken zien het niet zitten om te 
___________________________________________________________ 
ad 1) Met technieken als VDSL worden 4 koperdraden gebruikt om in huis 
snel internet te leveren vanaf de speciale straatkast die wel op glasvezel 
is aangesloten. In de toekomst zou de koperdraad alsnog vervangen 
kunnen worden door glasvezel. 



investeren in glasvezelnetten (ad 2). Glasvezel vinden ze te risicovol, stel 
dat het netwerk er ligt en iedereen zegt z’n abonnement op, dan komt dat 
geld nooit terug! Dus moeten we het uit eigen zak betalen, of uit 
belastingopbrengsten.  
Gelukkig heeft de provincie Drenthe een regeling om een lening te 
verstrekken aan coöperaties voor het aanleggen van glasvezel (ad 3). 
Maar dat is dan weer eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het is niet zo dat 
de Provincie of de Gemeente de boel even regelt, nee het blijft 
vrijwilligerswerk, waar je jaren mee bezig kunt zijn. 
De situatie in Borger-Odoorn is, nadat de 70% belangstelling is bereikt, 
dat de KPN contact met ons opnam omdat zij het wel zagen zitten om dat 
netwerk toch aan te leggen. Mits wij voor het grootste gedeelte van de 
financiering zouden zorgen. Dat komt dan toch nog neer op 2,25 miljoen 
voor alle witte adressen. 
Op zich lijkt dat gesneden koek, maar tussen kabellegers (voorheen 
reggefiber) en directie van de KPN zitten een heleboel managers, en die 
zijn of op vakantie, of moeten eerst overtuigd worden dat er toekomst zit in 
het verglazen van particuliere aansluitingen. Om kort te gaan, de 
besprekingen met KPN zijn al regelmatig uitgesteld.  
Dus ga je als Stichting Breedband Borger-Odoorn (BBO) ook maar eens 
even kijken of er op een andere manier misschien sneller wat aan te 
leggen valt. Dat hebben we gedaan en we zijn gaan buurten in een 
gemeente, waar de vrijwilligers die zich daarmee bezig houden een Sterk 
plan hebben  ontwikkeld, om niet alleen hun bijna 4000 “witte” adressen te 
verglazen, maar ook de overgebleven 3000 “grijze” (ad 4) adressen aan te 
sluiten op glasvezel.  
Deze groep, is ruim 4 jaar bezig om daar te inventaristeren en bewoners 
te enthousiasmeren, om een abonnement te nemen op een 
glasvezelaansluiting. Uit de kennis en kunde die zij in de loop der jaren 
hebben verkregen, blijkt dat ze echt zelf aan de gang moeten met het 
aanleggen van een netwerk, het zoeken naar aannemers, het vinden van 
belichters (ad 5) en het zoeken van providers en regelen van financiering. 
Binnenkort moet daar de gemeenteraad akkoord gaan voor een som 
investeringsgeld, zodat ook de provincie haar bijdrage kan leveren. Alles 
___________________________________________________________ 
ad 2) Is uitgezocht door Verbind Drenthe 
ad 3) Dit soort regelingen worden in de loop van de tijd verzonnen en 
aangepast aan de hand van de ervaringen die vrijwilligers met hun werk 
bij het aanleggen van een glasvezelnet tegenkomen 
ad 4) Grijze adressen zijn adressen met een internetsnelheid van meer 
dan 30Mbps 
ad 5) Een belichter zorgt ervoor dat het lichtsignaal op de glasvezel wordt 
gezet in het ritme van de gegevens die de providers aanleveren. 



in eigen hand, want anderen doen het niet, zoals we eerder in dit verhaal 
hebben kunnen lezen. Zij zijn nu zover en voor ruim 5500 aansluitingen 
wordt daar binnenkort een Europese aanbesteding voor gedaan.  
U kunt uit dit verhaal opmaken, dat er hard wordt gewerkt aan een uit te 
rollen plan, maar dat we helaas nog niet zo ver zijn. Mocht u zich nog niet 
opgegeven hebben doe dat dan. Ga naar 
http://wilookglasvezel.nl/intekenen en laat het ons weten! 

Sjaak Janson 
tel.nr. 06-51155602 
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Provinciale Drentsche en Asser Courant, 7 september 1951 
Schoonoord – Staking aardappelrooiers breidt zich uit. 
Gisteravond is in een druk bezochte vergadering van de Algemene 
Nederlandsche Landarbeiders Bond besloten niet mee te doen aan de 
door de R.V.C. uitgeroepen staking van aardappelrooiers ter verkrijging 
van een hoger tarief. Zowel de arbeiders als het nieuwe hoofdbestuurslid 
van de A.N.L.B., de heer P. Hindriks, waren de mening toegedaan dat de 
loonregeling niet bevredigend moet worden geacht, doch door het College 
van Rijksbemiddelaars bindend werd vastgelegd, nadat de organisatie van 
werkgevers en werknemers geen overeenstemming konden bereiken. De 
Uniebonden hadden een tarief van f 235,50 per ha gevraagd, waartegen 
de werkgevers bezwaren maakten. Het bedrag werd toen vastgesteld op f 
215,- -. 
Ter vergadering werd medegedeeld dat verschillende boeren wel genegen 
waren het hogere bedrag te betalen. Algemeen was men van oordeel dat 
er geen enkele mogelijkheid was de staking te winnen, zodat men het 
beter achtte het volgend jaar te trachten de tarieven hoger te krijgen. 
Gisteren hebben enkele tientallen R.V.C.-leden getracht verschillende 
aardappelrooiers te bewegen het werk neer te leggen, waaraan slechts 
enkelen gevolg hebben gegeven. 
In Kibbelveen en Odoornerveen gingen gisteren vele arbeiders aan de 
slag, doch in Schoonoord en naaste omgeving heeft de staking zich iets 
uitgebreid.  
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