DORPSKRANT

PLAOTSELIJK NIJS

Van de redactie
53e jaargang, no. 09, november 2021

Wat was het leuk en gezellig tijdens de Herfstfair op
16 oktober jl. Gemist? Heel jammer.
Verder in dit nummer een verslag
hierover.

Redactie Plaotselijk Nijs
Penningmeester
Tinus de Jong, Visserstraat 21, t: 513349
Indeling/lay-out/advertenties
Paula Oudshoorn, De Deel 12, t: 850160

De Melkweg is weer open voor alle
verkeer. Het was soms een heel gedoe
om je huis te verlaten of terug te
keren. Of het resultaat het gewenste
effect opgele erd heeft, is nog even
afwachten. De borden van 30 kilometer hebben in ieder geval een functie. Of ze nageleefd worden, zullen we
zien. Inmiddels is het eerste verkeersbord al gesneuveld. Hoe dit heeft
kunnen gebeuren is verkeerstechnisch
een raadsel.

Secretariaat
Tineke van Wijk, Melkweg 31, t: 512680
E-mailadres
plaotselijknijs@gmail.com
PlaotselijkNijs
Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 03 december 2021
Verschijningsdatum
week 50 (13 t/m 19)
Belangrijke telefoonnummers

Dit keer in het Plaotselijk Nijs een verslagje van de opening van het Wandelknooppunt Borger-Odoorn. Het is
nu nog mooier/gemakkelijker om je
wandeling te bepalen. En iets over het
uitgestelde eetfeest, Bordje Europa
Klijndijk. Denkt u allemaal aan de
geplande vergaderingen deze maand?
De bestuursleden van verenigingen
doen hun uiterste best om het u aangenaam te maken in ons mooi dorpje.

Alarmnummer
ambulance/brandweer/politie 112
Centrale huisartsenpost
op werkdagen van 17.00-08.00 uur
in het weekend van vrijdag
17.00 – maandag 08.00 uur
Uitsluitend voor spoedgevallen
0900-1120112
Brandweer
0592-312345
Politie
0900-8844

Eén van de redactieleden is onlangs
weer op pad geweest om mensen te
vragen of ze mee willen werken aan
het onderdeel “In gesprek met” in
‘t Plaotselijk Nijs. Ik heb onderweg
vele leuke, mooie reacties gekregen
over de dorpskrant. Velen hebben
toegezegd open te staan voor een
gesprekje.

Buurtbeheer
is bereikbaar tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis van maandag t/m
vrijdag 08.30-12.00 uur op telefoonnummer 0591-535353 of via
e-mail buurtbeheer@borger-odoorn.nl
AED defibrillator
Stadtmuller, Hoofdweg 43 te Klijndijk

Voor ieder veel leesplezier en een
prettige wandeling.

De redactie behoudt zich het recht
voor stukken te weigeren en/of
(indien nodig) in te korten of aan
te passen.

De redactie,
plaotselijknijs@gmail.com
Tineke, Paula en Tinus
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IJsvereniging
“De Zietak”

Belangrijke data

De winter nadert en dat
betekent dat een nieuw
ijsseizoen aanbreekt. We hopen dat
we een mooie winter tegemoet gaan,
waarin volop geschaatst kan worden.
De baan is er in ieder geval klaar
voor!

November 2021
17 handwerkgroep
21 oud papier
December 2021
01 handwerkgroep
15 koffiemorgen + erstlunch
31 oliebollenactie ijsvereniging

Naast schaatsen zijn er ook andere
activiteiten bij de ijsbaan. Elke derde
zaterdag van de maand vind er een
gezellige dartavond plaats in de Boete
en niet te vergeten op 31 december
gaan we weer carbid schieten en oliebollen bakken (onder voorbehoud van
de corona maatregen).

Januari 2022
09 Nieuwjaarswandeltocht
12 koffiemorg

Wilt u lid of donateur worden van
deze gezellige vereniging of wilt u uw
lidmaatschap wijzigen, dan kunt u
mailen naar:
ijssver.dezietak@gmail.com
Gelieve de wijzigingen voor 21 november door te geven. Een familielidmaatschap kost € 10,00, voor
thuiswonende kinderen boven de 18
jaar wordt er € 3,00 per kind extra
berekend. Donateurs betalen € 3,00.

Natuurliefhebbers en vrijwilligers
gezocht!
Op de Nationale Natuurwerkdag van
6 november zijn een aantal leden van
de werkgroep ‘Pingo Klijndijk’ actief
geweest met het verwijderen van
boompjes en bramenstruiken. Om de
heide in stand te houden is dit werk
jaarlijks nodig en zo blijft dit mooie
stukje natuur in Klijndijk behouden.
Op 6 november hebben we lang niet
alles kunnen weghalen.
Er komen nog meer dagen in de
komende herfst- en winterperiode
waarop we verder gaan.

Begin november wordt de contributie/
donatie automatisch geïnd bij de
bestaande leden die een doorlopende
machtiging hebben afgegeven. De
overige leden kunnen binnenkort weer
één van de bestuursleden aan de deur
verwachten om de contributie/donatie
in contanten te innen.

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties
kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels.
Kosten meteen voldoen.

Wil jij ook komen helpen? Dat kan.
Geef je op bij Wim Oussoren
wimoussoren50@gmail.com
06 - 163 797 58
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Oliebollenactie
͵ͳ ͳͳǤͲͲͳͷǤͲͲ

Oliebol naturel

Per
1
6
14

Prijs
Besteld
€ 1,00
€ 5,00
€ 10,00

1
6
14

€ 1,00
€ 5,00
€ 10,00

Oliebol met krenten

IJsvereniging “De Zietak”
Naam:
Telefoonnummer:

Inleveren bij:
Jan Westerink, Goedkoopstraat 1
Linda Wolf, Melkweg 34
Mailen naar:
ijsverenigingdezietak@gmail.com
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Activiteiten

Wilt u er wel rekening mee houden
dat u een Coronabewijs meeneemt?
Heeft u er geen? We kunnen u helpen
er één aan te vragen. We zien u graag
verschijnen.

Helaas. U zult het inmiddels hebben vernomen. Het eetfestijn
Bordje Europa Klijndijk gaat niet door.
Door de toenemende Coronabesmettingen en alle rompslomp die erbij
hoort, zijn we genoodzaakt een andere datum te prikken. IJs en weder
dienende willen we het op 12 februari
2022 nog een keer proberen.
Misschien ligt er dan wel een laagje
sneeuw die als sfeermaker kan dienen.
We hopen dat diegenen die
zich al hadden opgegeven,
hun geld teruggekregen hebben.

Tineke
• Handwerkclub; 6 oktober
Er wachtte ons een verrassing.
Toen we binnenkwamen lag er op
diverse tafels materiaal voor de bloemenworkshop van “Stoer met bloemen” van Gerjanne van Rieke.
Het voorbeeld (een mooie herfstkrans) hing aan de wand.
Wij moesten een andere indeling
maken wat betrof de tafels.
De dames hebben meestal een eigen
plek maar nu hadden ze een andere
buurvrouw. Ook leuk.

Wat wel doorgang kan vinden,
is de Nieuwjaarswandeltocht
op 9 januari 2022 die wordt uitgezet
in het prachtige buitengebied van
Klijndijk en die wordt besloten met
een heerlijke kop snert (erwtensoep),
Apfelstrudel, een glaasje Glühwein
of een lekkere kop chocolademelk.
Nadere mededelingen over tijd en
startplaats volgen nog in het volgende
Plaotselijk Nijs en op de dorpsapp.

We waren deze middag met z’n tienen. We gingen een macramé wandhanger maken.
Iedereen kreeg een ronde stok en een
bos van twaalf draden macramékoord
van 2,50 meter.
De draden werden aan de stok geknoopt en toen begon het echte
knoopwerk. Dat was best moeilijk met
die bundel lange draden. We hadden
het warm van de inspanning.
Even pauze met een kopje koffie o
thee met een koekje erbij.
We spraken af dat we in het vervolg
vanaf 13.00 uur mochten komen,
zodat er eerst even tijd was om te
praten en dan dadelijk om 13.30 uur
beginnen met onze werkjes.
Na de pauze gingen we weer verder .
De wandhanger kwam niet af en dus
gaan we volgende keer weer vrolijk
verder.

De koffiemorgens zijn ook wee
gestart en nog steeds bent u
van harte welkom. Wilt u als
nieuweling komen? U bent van harte
welkom. Normaal gesproken zijn we
bij elkaar op elke tweede woensdag
van de maand van 10.00 uur tot
12.00 uur in Oes Hokkie. De kosten
zijn € 3,00 per keer en daarvoor krijgt
u twee heerlijke bakken verse koffi
en een lekker stuk zelfgemaakte taart
of iets dat daarop lijkt. Halverwege de
ochtend doen we een gezellige activiteit waarvoor u niet met veel lichamelijke kunde behept hoeft te zijn.
Behalve 15 december dan is er een
lunch vanaf 11.00 uur; kosten € 5,00.
U kan zich aanmelden bij Bertha de
Goede (06 - 316 988 52).

Handwerkclub; 20 oktober
Om 13.00 uur kwamen de eerste
dames binnen.
Eerst de algemene mededelingen:
Roelie Bos was jarig geweest en werd
-4-

-5-

-6-

nog van harte gefeliciteerd. Riek was verhuisd
en Dinie heeft haar pols
gebroken. Jannie en Geke
waren afwezig vanwege de herfstvakantie. We waren met tien dames
en we gingen weer verder met onze
macramé wandhanger. Er moest nog
heel wat worden geknoopt en het
kostte weer de nodige inspanning. We
hadden bijna geen tijd voor koffie e
thee.
Het werk kwam nog niet af en dus ……
volgende keer verder.
We hopen dat het dan afkomt, want
we moeten ook nog wat maken voor
de kerst.
Het was weer een gezellige middag.

Uitslag:
1. Baukje Prick 		
2. Henriëtte Renker
3. Mina Niemeijer

5369 punten
5302 punten
4820 punten

De volgende kaartavond is op maandag 6 december, starttijd 19.30 uur.
Iedereen is welkom, voorinschrijving
niet nodig.
• Herfstfair Klijndijk
Wat was dàt leuk, wat een happening!
Met al die mensen, standhouders,
crew, vrijwilligers (zonder hen kunnen
we niet), MK Beats jeugd, vergezeld
door vele trotse vaders, moeders,
opa’s en oma ’s. Rond de duizend
getelde volwassen personen zijn er
geweest en dan al die kinderen daarbij nog. Veel reuring en de weergoden
waren ons goed gezind gelukkig.

J. Blokzijl
• Kaartavond 01 november jl.
De tweede kaartavond van
dit seizoen leverde helaas nog steeds
geen jokeraars op. Bij het klaverjassen konden weer drie tafels bezet
worden. Er wordt serieus gekaart,
maar het is vooral erg gezellig en er
wordt veel gelachen. Zoals al vaker
vertoond, was het ook dit keer een
nieuweling die met de eerste prijs
ging strijken. Maar we kunnen hierbij
echt niet spreken over beginnersgeluk, want Baukje speelde gewoon erg
goed. Een mooi welkom!

Een Herfstfair dit jaar voor het eerst
in paats van de rommelmarkt.
Er waren rond de vijfenveertig staanplaatshouders. Sommige in een kraam
of in open lucht aan een tafel, met
een bakkerskar of op de grond zoals
de trekker met ladewagen vol pompoenen. Helemaal uit Gasselternijveen. Het geheel mooi en kleurig
aangekleed in herfstsfeer. Alles zag er
goed verzorgd uit.
Mensen, die er niet zijn geweest,
hebben echt iets gemist. Zeker het
vrolijke slot, verzorgd door MK Beats,
onder leiding van Marloes Kamphuis.
Met enthousiaste kinderen die eindelijk weer eens mochten optreden. Tot
twee maal toe zelfs. Een fair met een
breed aanbod. We zagen daar vele
scheppingen van vele creatievelingen, actief geweest met vele diverse
materialen.

Vermeldenswaardig is zeker dat
Gienus en Lammie Ekkelkamp de
kaartavond van Udik vele jaren lang
georganiseerd hebben, maar er met
ingang van dit seizoen mee zijn
gestopt. Heel jammer, maar begrijpelijk. Alsnog grote dank voor hun
inzet. Willem Belt is bereid gevonden
om de kaartavonden te regelen,
samen met Anneke en Martha. Geweldig!

Ook de goede doelen als Unicef en
Kika waren aanwezig. De knieperties
(ook voor Kika) vonden zoveel af-7-

-8-

trek dat de beide dames
al snel hun tafel ontruimden.

Het geheel is gesponsord door elf
bedrijven. Op één na allemaal uit
eigen dorp.
We hopen dat de parkeerperikelen
niet hebben geleid tot ergernis bij omwonende Klijndijkers. Voor hen kwam
dat nog eens bovenop de overlast van
de werkzaamheden aan de Melkweg.

Maar de kramen met boeken, katten- en hondensnacks, tuingereedschap, lederwaren, schoonmaakmiddelen bijvoorbeeld konden na 15.00
uur nog wel even verder. Er was een
grote verscheidenheid aan standhouders. Teveel om hier allemaal te
vermelden. Wel wil ik de bakkers met
de bakkerskar (met chocolade - en
kaneelbroodjes) en de tafel met Bitterzoetchocolade speciaal vermelden.
Hun producten smaakten voortreffe
lijk! Het zijn twee startende ondernemers die elk een lokaal in de voormalige basisschool in ons dorp voor
hun productieproces in gebruik gaan
nemen.

Van achter de schermen heb ik gehoord dat deze crew volgend jaar het
weer opnieuw te willen organiseren.
(Hieruit concludeer ik dat ze ondanks
alle werk bij het organiseren van
zoiets nog steeds enthousiast zijn.)
Dus wat mij betreft zet in uw agenda,
dat er op zaterdag 1 oktober 2022
weer een Herfstfair komt! En de rommelmarkt dan, waarvoor u nog vele
goede spullen op zolder hebt liggen,
gaat die door op de eerste zaterdag in
sept. Welgeteld de 40ste?
De tijd zal het leren.

Uiteraard was Udik zelf ook aanwezig
met een infokraam, twee kramen met
vintage spullen en bijzonder speelgoed tesamen de vertrouwde catering in de partytenten. Zoals altijd,
zeer smakelijk. Naast de picknicksets
waren vele zijtjes, bestaande uit
stro balen en “tafeltjes” van boomstammetjes. De poffertjesk aam van
Schutrups (ook uit Klijndijk) hadden
hun eigen tafeltjes en stoelen uitgestald.

Henny Oosterdijk
Gevraagd
Hulp bij het schoon houden van
ons woonhuis in overleg 1 tot 2 x
per maand. Graag in overleg. Voor
meer informatie:
Mail:
esharders-zandstra@outlook.com

Dit alles vond plaats op het terrein
van ons Dorpshuis “Oes Hokkie”. Alleen de toiletten waren binnen in gebruik, als enige maatregel, vanwege
de nog steeds heersende Corona.

Gezocht

De bezoekers en de standhouders
waren tevreden tot enthousiast over
de Fair. Ik hoop dat de standhouders
ook zo tevreden zijn over hun opbrengst. Verder zullen er best wat
verbeterpunten zijn, maar dat zal de
aandacht krijgen in de toekomst (als
er een vervolg komt).

Met spoed gezocht: klussenier
m/v voor herstelreparatie tuinschuur en eventueel meer klussen.
M. de Graaf
gfm.degraaf@gmail.com
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• Pubquiz
Op vrijdag 22 oktober was
het eindelijk weer zover
we mochten weer een
pubquiz organiseren. Nadat iedereen
de Coronacheck had gedaan konden
we starten. Aangezien wij het seizoen
2019-2020 niet hadden afgesloten,
gingen we dat eerst doen. De eindstand na de laatste pubquiz in februari
was gelijk de eindstand van het hele
seizoen.
Bij de heren was Jan Brinks derde geworden (235.5 pnt). Om de eerste
plaats moest nog een miniquiz worden
gespeeld, omdat Ron en Lars Stam
beiden evenveel punten hadden vergaard (241.5 pnt). Deze wist Lars in
zijn voordeel te beslechten en werd
hij Pubquizking van Klijndijk. Bij de
dames was Willy Belt (221 pnt) derde
geworden en wist Diana van Manen
(223 pnt) een tweede plaats te bemachtigen. De titel van Pubquizqueen
van seizoen 2019/2020 was voor
Truus Sieffers met 225 pnt. Na de
uitreiking van de prijzen konden we
starten met de eerste quiz van het
nieuwe seizoen.
Er waren wat nieuwe gezichten tussen de 45 spelers, die zich voor deze
avond hadden aangemeld. De moeilijkheidsgraad was in de eerste ronden
niet hoog, zodat iedereen er rustig in
kon komen. Na de pauze werden de
vragen iets pittiger en struikelden er
een aantal over de geluidsfragmenten.
Grietus, Katrin en Leonie Aalderink
en Roan Meijer waren deze avond
de sterksten, ze haalden 59 punten
en werden daarmee eerste. Ron en
Lars Stam, Janny Koops en Rina Kort
werden tweede met 58 punten. Op
de derde plaats eindigden Rick en
Olaf Bosma, Marietje de Rijk en Willy
Eerenstein (56 pnt).

Al met al een zeer geslaagde avond
en keerde iedereen na afloo tevreden
huiswaarts.
Het inmiddels razend populaire
avondje uit onder de noemer “Pubquiz” wordt al in vele plaatsen gespeeld door jong en door oud, getuige
het feit dat de jongsten bij ons 16 jaar
zijn en de oudsten ruim in de 70.
Mocht u een keer mee willen doen,
meldt u aan via udik@live.nl, u kunt
zich als single opgeven of als duo. U
wordt daarna in een team ingedeeld.
Goos Drent

Doppen sparen
Gelukkig zijn er al velen uit uw dorp
die de weg naar onze bakken weten te
vinden.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Maar… er zit de laatste tijd erg veel
“rommel” tussen, zoals bierdopjes,
blikken deksels, afsluitdopjes van
melkpakken en vruchtensappakken.
Deze mogen beslist niet.
Bovendien zijn sommige deksels vreselijk smerig. Dat gaat stinken, want
wij bewaren de doppen bij ons in de
schuur.
Wij sparen de doppen namelijk om bij
te dragen aan het trainen van blinde
geleide honden.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Samen lukt het ons wel.
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Met vriendelijke groet,
Wil en Janny Eefting
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we nog steeds een aantal dingen door
laten gaan. Hopelijk blijft dit zo en
hoeven we niet weer volledig dicht.
Dit zal de komende tijd duidelijk worden.
Let Op!
Voor alle activiteiten die onder de vlag
van Stichting Udik vallen, moeten de
deelnemers/bezoekers een bewijs van
vaccinatie, een negatieve test of dat
je eerder Corona hebt gehad kunnen overleggen. Het bewijs kan via
de CoronaCheck App of een papieren
bewijs.

Ansichtkaarten
In deel 9 van de serie oude ansichtkaarten van Klijndijk is het de beurt
aan de Visserstraat. De eerste vier
huizen (nummers 40 en verder afl pend naar 34) zijn gebouwd in de
periode 1961 tot 1965. Daarachter
zien we het dubbele woonhuis met de
nummers 30/32 en vervolgens in de
bocht de huizen die in 2015 alweer
gesloopt zijn voor nieuwbouw.
De eerste vier straten in de nieuwbouw van Klijndijk zijn genoemd naar
de oprichters van de Drentsche Veenen Middenkanaal Maatschappij. Eén
van die oprichters op 15 maart 1853
was de heer A. Visser. Deze kanaalmaatschappij heeft het Oranjekanaal
en de Odoorner Zijtak gegraven.
André van Manen

Klusdag het is alweer even geleden,
maar wat hebben we een boel werk
verzet met een boel enthousiaste
vrijwilligers. Van binnen en buiten is
alles werkelijk spik en span schoongemaakt. De schuur is voorzien van
een nieuw laagje verf, de dakgoten
zijn schoon (dit was ook echt nodig),
het pad naast de schuur ligt er weer
mooi in en alle stenen zijn gesorteerd
en opgestapeld. Het was een mooie
dag om zo met elkaar bezig te zijn
en daarna nog even de BBQ aan te
steken. Leuk ook dat er een heel aantal nieuwe bewoners kwam helpen.
We denken er dan ook over om een
klusdag in het voor- en najaar te organiseren voor het behoud/onderhoud
van Oes Hokkie.
Vrijwilligers bedankt. Jullie helpen ons
enorm.

Udik
De eerste kaartavonden en pubquiz
hebben inmiddels ook weer plaats
gevonden en wat was het fijn om el
kaar weer op een ontspannen manier
te ontmoeten. Maar wederom blijft
het spannend of dit allemaal gewoon
door kan blijven gaan. Dit is afhankelijk van wat de overheid beslist en wat
voor maatregelen er zullen komen.
Met de huidige maatregelen kunnen

Udikloop
We zijn gestart met alle voorbereidingen en hopen dan ook maar dat de
komende persconferentie geen roet in
het eten gooit voor de 30ste Udikloop
op 15 januari 2022. Zet deze datum
maar wel vast in je agenda want jij
bent er ook bij toch?
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Uitvaartvereniging
Odoorn e.o.
U bent goed verzekerd,
maar wie verzorgt uw uitvaart?
Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken verzorgt
begrafenissen en crematies voor leden en niet‐leden,
zonder winstoogmerk.
Wij beschikken over een eigen aula te Odoorn
Bij een overlijden
(24 uur per dag bereikbaar)
belt u met:

UGNA uitvaartverzorging
0800 – 024 25 26

Voor inlichtingen: www.uitvaartodoorn.nl
Voorzitter Albert Kuipers 06 25 04 44 04
Aula: schaapstreek 2, 7873 TG te Odoorn
-18-

Dorpsbelang Klijndijk
Aankondiging jaarvergadering
Op 24 november 2021 vindt
de jaarvergadering plaats van Dorpsbelang Klijndijk. Aanvang 19.30 uur in
Oes Hokkie.
Zodra de agenda is vastgesteld zullen
we deze op de website publiceren.
Hierbij nodigen wij onze leden van
harte uit om terug te kijken en mee te
praten over de toekomst.
Heeft u suggesties? Laat het ons
weten! Ook als u zich kandidaat wilt
stellen om deel te nemen aan het
bestuur van Dorpsbelang horen wij
dat graag! U kunt mailen naar:
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of
een briefje sturen naar de secretaris
van DK, Esther Bos, Melkweg 9 te
Klijndijk.

Vanuit DK was in mei de vraag gesteld
aan het Waterschap & de Gemeente,
wat het beleid is om de smurrie te
laten bezinken en laten stinken of
opruimen?
Op 3 november hebben de werkgroep
schone Zietak en de verantwoordelijke wethouder wederom de koppen
bij elkaar gestoken. Het nog lopende
onderzoek naar het wel of niet goed
functioneren van de riooloverstort
heeft op dat moment nog niks concreets opgeleverd.
Wij wachten nu op de uiteindelijke uitslag van dit inspectieonderzoek en pas
dan kan hier iets zinnigs over gezegd
worden. Daarnaast worden er nog enkele watermonsters van water en slib
genomen en onderzocht. Het vaker uitbaggeren van de Zietak wordt
als tijdelijke verlichting van het probleem erg serieus in overweging genomen. Als oplossing voor de lange
termijn zal de verplaating riooloverstort het meest wenselijk zijn. Ook
met het scheiden van hemel- en
rioolwater zal grote winst te behalen
zijn, zodat niet elke fikse regenbui de
verontreiniging met rioolwater van de
Zietak veroorzaakt.

De Zietak en omgeving
De Zietak is al decennia een prachtig
stukje natuur en van meerwaarde
voor de omgeving van Klijndijk om
vlakbij te wonen of in te recreëren.
In de jaren ’70 is in de Zietak door
de gemeente een riool overstort geplaatst binnen de bebouwde kom. In
de loop der jaren ontstonden er met
toename klachten betreffende stan overlast rondom de Zietak.
In mei 2021 constateerde de gemeente, na weer een melding van erge
stank, dat er gevaar voor de Volksgezondheid bestond bij het kanaaluiteinde en de vlonder. Snel werd er gehandeld en de vlonder werd vervolgens
verwijderd. Gelijktijdig werd er een
onderzoek opgestart om de oorzaken
van de stankoverlast boven water te
krijgen.

Het mogelijk vergroten van de duikers zou ook kunnen bijdragen aan
verbetering van de doorstroom van
de Zietak naar het Oranjekanaal.
Kortom meerdere opties liggen open.
Positief. Het lijkt alsof de aanwezige
partijen nu echt allemaal de neuzen in
de goede richting hebben. En kunnen
we binnenkort echt met volle teugen
genieten van dit toch wel bijzondere
stukje natuur in Klijndijk.
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Namens Werkgroep,
Cor

Enquête – Herinrichting
Melkweg

Afvoeren tuinafval, puin,
bouwafval en oud ijzer.

Er is een enquête gehouden
met betrekking tot de herinrichting van de Melkweg onder de aanwonenden van de Melkweg en De
Linden. De bedoeling is inzichtelijk te
krijgen wat we vinden van de herinrichting en of het geheel voldoet aan
de het beoogde effect. Hier ver zullen
we met betrokkenen in de gemeente
spoedig van gedachten wisselen over
de goede en minder goede (gevaarlijke) situaties. Gevraagd was het aan
de Melkweg en De Linden bezorgde
enquêteformulier uiterlijk op 10 november in te leveren op één van de
vier daarin aangegeven adressen.

Tevens heb ik een rolsteiger voor
schilderklusjes en werkzaamheden
aan de gevel.
Bel of app Ronald:
06 - 453 44 371

Wandelknooppuntennetwerk
Vrijdag 8 oktober werd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het
Recreatieschap Drenthe, de provincie,
de gemeente en diverse dorpsvertegenwoordigers, het wandelknooppuntennetwerk in de gemeente BorgerOdoorn geopend. In Drouwenerveen
werden op een knooppunt de desbetreffende bordjes geïnstalleerd. Er zijn
nu zes gemeentes in Drenthe waar dit
systeem is uitgerold.

Op zich zien de weg en het “plein”
er mooi uit. Veel mensen begrijpen
de bedoeling en houden zich aan
de verkeersregels. Daarnaast zijn
er toch ook veel weggebruikers die,
opnieuw, veel te snel rijden waardoor
gevaarlijke situaties ontstaan. U hebt
kunnen zien dat er al tegen één van
de 30 kilometer borden is aangereden. We merken op dat zowel door
weggebruikers van buiten Klijndijk,
het doorgaande verkeer, als ook door
inwoners van Klijndijk soms te hard
wordt gereden.
We houden u op de hoogte via de site
van Dorpsbelangen. De uitslag van de
enquête zullen we ook kenbaar maken
via de site en komt ook op de jaarvergadering van Dorpsbelangen. Over
de resultaten werkgroep Oost- West
verkeer hopen we in de jaarvergadering eveneens verslag te doen.
Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties
kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels.
Kosten meteen voldoen.

Er zijn echter nog wel wat punten die
nog niet gereed zijn, zoals de kleine
kaartjes die op elk knooppunt bevestigd gaan worden en het uitzetten van
de route via wandelnet.nl is ook nog
niet klaar. Wat wel klaar is, zijn de
knooppuntenkaarten, verkrijgbaar via
de TIPs (Tourist Info Point) in Borger
en Exloo, en in Odoorn bij de Oringermarke. De kosten zijn € 3,95.
De routes hier in Klijndijk overlappen
voor het merendeel de routes van
onze plaatselijke Ommetjes.
Veel wandelplezier gewenst met dit
prachtige nieuwe systeem. Helemaal
als het klaar is, maar de mensen van
Recreatieschap Drenthe werken er
hard aan.
Jan van der Mark
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Vechten tegen de nasleep
Even mijn computer updaten……. en
dus zat ik eindelijk weer eens op mijn
“computerkamertje”. Normaal (of het
is normaal geworden) zit ik op de
bank met mijn mobiel alles te regelen.
Dus die hele kamer boven is eigenlijk overbodig. Maar ja, ik zit dus nu
boven en hier is de verwarming ook
aan. Ook kijk ik over mijn computer
zo naar buiten. De bomen zijn al flink
geel gebladerd en toevallig vandaag is
het zo druilerig dat je wel een goede
reden hebt om je eens achter die
computer te verschansen. Aan mijn
tafellamp hangt een gelukspoppetje
die mij doet herinneren aan mijn
vorige baan die ik in september 2009
heb beëindigd. Dat poppetje hing aan
de map met foto’s en verhaaltjes van
mijn collega’s van toen. “Veel geluk
met je nieuwe baan”. Mijn nieuwe
baan is dus al 12 jaar! Dus nog een
half jaar en dan is het 12,5! Dus niet!
De eerste 2,5 jaar had ik een 0 uren
contract en dat telt niet mee! Dus
over 3 jaar is het zo ver. Dan ben ik
12,5 jaar in dienst. Ik vraag me af
of ik dat wel ga redden. We zijn met
het bedrijf bar slecht door de Coronapandemie heen gekomen en deze
toestand is nog niet ten einde. Ze zijn
ook verschrikkelijk aan het bezuinigen en het is nog maar de vraag of
mijn afdeling blijft bestaan. Collega’s
die bang zijn voor hun “hachie” zijn
gestresst en zeer negatief aanwezig
en dat gaat aan iedereen vreten. Nu
ik zo naar buiten kijk, zit ik ook met
de gedachte of ik het allemaal ook
nog wel zo positief kan houden. In elk
geval lig ik er toch nu ook wel wakker
van.
Gisteren heb ik als afleiding eens fli

meegezongen met YouTube. Natuurlijk
met songteksten of lyrics erbij. Lekker
zingen doet altijd goed. Ook een lange
wandeling doet goed. Ik heb helemaal
van Klijndijk naar Borger gewandeld.
Langs Het Vlintenholt, want de parallelweg langs de N34 was nog afgezet.
Door het bos bij Het Vlintenholt heb ik
nog een stuk gedribbeld. In de verste
verte was er niemand in het bos te
bekennen. Dus die rechte zandweg
met licht aan het einde nodigde uit
om eens flink te stampen en door
te lopen. De N34 oversteken bij de
veilige overgang Exloo. Door dat
langgerekte Ees met zijn scheef naar
de goot buigende straatstenen liep ik
totaal niet lekker. Maar de zon scheen
en dat maakte toch heel wat goed.
In Borger liep ik door het winkelend
publiek en men maakte ruimte voor
mij vrij op de stoep. In de spiegeling
van de winkelruiten zag ik mijn eigen
verschijning en bedacht me dat ik er
wel heel ruig uitzag.
Daar kwam mijn werk weer in mijn
hoofd. Daar waar je juist in deze tijd
met de neuzen dezelfde kant op moet
staan, daar waar je met zijn allen
samen de schouders er weer onder
moet zetten, daar waar je elkaar niet
buiten moet sluiten en juist elkaar
in de waarde moet laten met hoe
iemand in het leven staat en welke
keuzes iemand maakt, met wat men
eet, drinkt of wel of niet gevaccineerd
is.
Het is wel lastig om met mensen te
werken die overal iets van vinden en
dat ook constant benoemen.
Ik blijf dus maar mezelf en roep niet
te hard. Positief blijven is dan maar
het veiligst. Zie mij maar eens van
mijn werkplek af te krijgen.
Deze ruige donder als rots in de
branding!
P.D.
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Bibliotheeknieuws
Nederland Leest
Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met
elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek. Lezers krijgen
dit boek cadeau van de bibliotheek,
het centrum voor ontmoeting en
gesprek. Het afgelopen jaar was voor
veel mensen een periode waarin het
leven zich voornamelijk tussen vier
muren afspeelde. Onder andere om te
laten zien dat reizen niet altijd fysiek
hoeft te gebeuren is het thema van
Nederland Leest 2021: Over de grens.
Met een boek reis je in een mum van
tijd van Jakarta naar New York en ben
je maar een paar bladzijden verwijderd van 1924. Ook kun je met een
boek je eigen grenzen verleggen en
je wereld vergroten met nieuwe ervaringen en verhalen.
Dit jaar is het gratis boek ‘De wandelaar’ van de schrijver Adriaan van Dis:
Een Nederlander in Parijs krijgt bij een
brand een hond in zijn schoot geworpen. Een hond die een andere wereld
voor hem opent: die van vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man:
hij wil helpen, goed doen. Maar alles
wat hij doet pakt anders uit. Extra
bijzonder aan de speciale Nederland
Leest-editie van De wandelaar is het
nawoord van schrijver en literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. Tijdens een
literaire stadswandeling vertelt zij
over de rol van Parijs in het leven en
werk van Adriaan van Dis, hoe hij aan
De wandelaar werkte en het andere
Parijs ontdekte.
Dus kom langs bij de Bibliotheek aan
de Langhieten om het gratis boekje op
te halen.

maandag 29 november van 14.00 tot
15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.
Boekstartuurtje
Maandag 13 december van 10.0011.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot
4 jaar) met hun ouders of oppas weer
van harte welkom op het Boekstart
Voorleesuurtje in de bibliotheek.
Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de
dreumesjes en hun ouders of oppas
omtrent het thema feest. De toegang
is gratis.
Computercursus Klik & Tik
In september zijn we weer gestart
met de Computercursus Klik & Tik
voor beginners. In de gemeente
Borger-Odoorn is het mogelijk om
kennis te maken met de computer.
De basismodule bestaat uit vijf lessen
voor mensen die nauwelijks of nog
nooit (zelfstandig) met een computer
hebben gewerkt. Onderwerpen die
aan bod komen zijn bijvoorbeeld het
aanzetten van de computer, typen,
teksten aanpassen en e-mail versturen.  
Klik & Tik is een oefenprogramma dat
de cursist in de Bibliotheek kan doen.
De filmpjes laten zien hoe het werkt
en daarna kan de deelnemer zelf gaan
oefenen. De cursus kan onder begeleiding van een docent gevolgd worden.   
In januari starten we weer met een
nieuwe groep. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gea
Uil (Bibliotheek Odoorn) telefoonnummer 088 - 012 82 35.  

Digitaal café voor al uw vragen over
uw pc, laptop of smartphone op
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Let op!
Kopij uiterlijk
vrijdag 03 december a.s.
zonder opmaak (niet dikgedrukt, alleen hoofdletters,
cursief etc.) mailen naar
plaotselijknijs@gmail.com
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in ons dorp. Waarvoor geen dank
gemeente!

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties
kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels.
Kosten meteen voldoen.

Nogmaals Melkweg
Allereerst compliment aan Tineke
voor vooral de laatste zin, waarin ze
zich afvraagt sinds wanneer blinde
mensen auto mogen rijden. (Zie vorige PN) Die zin vond ik zeer treffend.
Ik zou daar nog graag aan toevoegen
mensen met een verstandelijke beperking. Ter verduidelijking: op de
zaterdag van de Fair ging ik via de
Visserstraat naar Oes Hokkie en toen
was Tineke op de nieuwe kruising
Melkweg Visserstraat in discussie met
een kerel in een bestelbus met een
tandemaanhanger daarachter met
daarop één of ander landbouwapparaat en hij vond dat, als erop zaterdag
niet gewerkt wordt, je daar rustig
langs mocht rijden. Wij konden hem
er niet van overtuigen dat dat niet zo
was.
Vandaag is de tweede dag dat de
Melkweg weer open is voor al het verkeer en er zijn al een heleboel automobilisten die met gemak de snelheid
ruim boven de 50 km/uur weten te
brengen. Misschien willen ze op die
manier het nieuwe asfalt testen of zo.
Ik hoop dat als straks het viaduct op
de Slenerweg klaar is, we geen spijt
krijgen van de vernieuwde Melkweg,
want daar waar ooit de N34 om de
dorpen Klijndijk en Odoorn heen is
geleid om het doorgaande verkeer uit
de dorpen te weren, haalt nu de gemeente het verkeer via de achterdeur,
lees viaduct Slenerweg, weer binnen

Dat de Melkweg nu vernieuwd is
en dat het het viaduct Slenerweg
is geworden en niet een vernieuwd
Emmen-Noord is naar mijn mening
dan ook geen toeval, maar een vooropgezet plan en hebben ze ons als
inwoners met inspraak met kluitjes
het riet ingestuurd.
Ik hoop van ganser harte dat ik het
allemaal te somber inzie, maar hou
rekening met het ergste. Dan valt het
niet meer tegen.
Jan Brinks

Pakjesmiddag
De Sint en zijn pieten zijn alweer in
het land aangekomen.
Dit jaar komt hij samen met zijn
zwarte pieten op zaterdag- en zondagmiddag naar Klijndijk.
Omdat het drukke dagen zijn voor
Sint en zijn Pieten zou hij het prettig
vinden als hij voor 1 december aanstaande weet, waar hij deze dagen de
pakjes moet brengen.
Om het dit jaar wat makkelijker te
maken, willen de pieten graag in tijdslots werken.
Op zaterdag kunnen ze komen tussen
15.00 uur en 17.00 uur en op zondag
tussen 13.00 uur en 17.00 uur.
Voor opgave even een berichtje of
mailtje sturen naar Romy Haandrikman.
Telefoonnummer: 06 - 523 545 22
Mail: romyhaandrikman23@gmail.com
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Tot 4/5 december,
De Sint

