DORPSKRANT

PLAOTSELIJK NIJS

Van de redactie
53e jaargang, no. 10, december 2021

Beste mensen,
Dit is alweer de laatste uitgave van het Plaotselijk Nijs dit jaar.
Wij bedanken iedereen die dit jaar
heeft meegeholpen aan tien mooie
nummers van het Plaotselijk Nijs.
Ook onze geweldige adverteerders
hiervoor hartelijk dank. De redactie
wenst iedereen hele fijne feestdagen
en alvast een gelukkig nieuwjaar.

Redactie Plaotselijk Nijs
Penningmeester
Tinus de Jong, Visserstraat 21, t: 513349
Indeling/lay-out/advertenties
Paula Oudshoorn, De Deel 12, t: 850160
Secretariaat
Tineke van Wijk, Melkweg 31, t: 512680
E-mailadres
plaotselijknijs@gmail.com

Maak er wat van en naar zoals het nu
lijkt, kan het weer een wispelturig jaar
gaan worden. We hebben met elkaar
weer heel veel niet kunnen doen,
maar doe wel wat nog wel kan.

PlaotselijkNijs
Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 07 januari 2022
Verschijningsdatum
week 03 (17 t/m 23)

Even een mededeling van onze kant
waarmee u ons kunt helpen. Kopij
graag op tijd en juist aanleveren. Het
komt regelmatig voor dat ingeleverde
tekst een paar dagen later weer herzien wordt. Vandaar onze wens de
juiste kopij, zonder opmaak in Verdana 9 inleveren en de juiste datum
van inzending aanhouden.
De eventuele bijgeleverde foto’s/afbeeldingen/logo’s graag apart aanleveren. Bij plaatsing van de kleine
verkoopadvertenties de € 1,00 gelijk
voldoen. Bij niet voldoen van de euro
geen plaatsing.

Belangrijke telefoonnummers
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

Adverteerders
Wanneer u uw bestaande advertentie
wilt aanpassen, lever deze dan deze
maand (december) nog in.
In januari gaan we de advertenties
namelijk doorvoeren. Mocht u vragen
met betrekking tot de aanleverspecificaties hebben, mail/bel dan.

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

Veel leesplezier.

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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Belangrijke data

December 2021
18 Oud papier
31 Oliebollenactie ijsvereniging
Januari 2022
05 Handwerkclub
09 Nieuwjaarswandeltocht
10 Kaarten
12 Koffiemorgen (onder oorbehoud)
15 Udikloop (gaat NIET door)
15 Oud papier
19 Handwerkclub
20 55+ soos
21 Pubquiz

Oproep voor mensenkring
Mensen die één à twee keer per
maand op een avond bij elkaar komen
om te mediteren.
Om in de huidige wereldwijde onrust,
de rust en stilte te ervaren die in onszelf aanwezig is.
Om met elkaar te delen wat ons
bezighoudt, de zorgen en de geluksmomenten.
Mensen die verbinding zoeken met
zichzelf en elkaar.
Bijeenkomsten waarin we met beide
benen op de grond staan, maar
waarin ook plaats is voor spiritualiteit.

Pieten in Klijndijk
Op 4 en 5 december waren de Pieten
weer in Klijndijk! Dit was wederom
een groot succes. De kinderen kregen
cadeautjes van de Pieten en mochten
zelfs een dansje laten zien of een
liedje zingen. De blije gezichtjes van
de kindjes deed de Pieten veel goeds.
En daarom hopen de Pieten dat
ze volgend jaar weer terug mogen
komen in het mooie Klijndijk! Maar
nu gaan de Pieten eerst weer terug
naar Spanje en gaan weer een jaartje
rusten voordat ze de kindjes weer
blij kunnen maken met alle mooie
cadeautjes.

Kortom:
Samenkomen in een ontspannen,
huiselijke en vriendschappelijke setting waarbij alle facetten van het
menszijn ruimte krijgt.
Ervaring met meditatie is onbelangrijk. Iedereen is welkom.
Belangstelling?
Mail: annemiekebos@protonmail.com

Groetjes van Piet
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Activiteiten

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.

• Udikloop
Ik schreef de vorige keer nog dat we
druk waren met de voorbereidingen.
Nu moeten we helaas laten weten dat
wederom de dertigste editie van de
Udikloop niet door gaat. De jubileumeditie is verschoven naar 21 januari
2023. De 10 kilometer bosloop en de
recreatieve 4 mijl waren gepland op
zaterdag 15 januari, maar volgens de
organisatie is het niet realistisch om
de voorbereidingen verder voort te
zetten nu duidelijk is dat er nog allerlei maatregelen gelden en de besmettingen nog steeds oplopen.
We hadden ons verheugd op de jubileumeditie, maar uiteraard willen we
met het oog op de gezondheid geen
enkel risico nemen.

Mocht u een keer mee willen doen,
meldt u aan via gooshillie@ziggo.nl
U kunt zich als single opgeven of als
duo. U wordt daarna in een team
ingedeeld.
De Pubquiz van 17 december komt
te vervallen de eerstvolgende staat
gepland op 21 januari 2022. Dit is
natuurlijk wel afhankelijk van de dan
geldende maatregelen.
• Handwerkclub
Deze middag waren negen dames
aanwezig. De anderen hadden afgezegd wegens ziekte en andere
verplichtingen. Jannie van Eeks was
jarig geweest en werd nog van harte
gefeliciteerd. We gingen weer verder
met onze macraméwerkjes.
Na veertien dagen was het even weer
goed nadenken. Hoe ging die knoop
ook maar weer?
Eerst links en dan rechts of was het
andersom? Al snel hadden we de slag
weer te pakken. We waren weer intensief bezig en de tijd ging erg snel.
Tijd voor koffie of thee met een l kere traktatie van Jannie.

• Pubquiz
Drie weken na de eerste pubquiz van
dit seizoen zaten weer negen teams
op 12 november te popelen om met
elkaar de strijd aan te gaan. Door de
oplopende besmettingscijfers waren er
een aantal deelnemers die afzegden.
Je moet natuurlijk met een goed
gevoel ergens naar toe gaan en bij
twijfel daaraan, niet doen. Daar hebben wij ook alle begrip voor. Hopelijk
gaat het straks weer de goeie kant op.
De vragen waren deze avond weer
van allerlei aard en de moeilijkheidsgraad was gemiddeld. Op het eind
van de avond had het team bestaande
uit Olaf en Rick Bosma, Harmke van
Oosten en Hillie Drent de meeste
goede antwoorden gegeven. De
tweede plaats moest worden gedeeld
door team twee bestaande uit Martha
de Graaf, Jan Brinks, Ronald Baard en
Marietje de Rijk en team drie Esther
Bos, Marjanne Westerink en Willem
Belt.

Even pauzeren en de handen laten
rusten. Al snel gingen we weer verder,
want de werkjes moesten toch af. De
helft van de dames kon beginnen met
de kralen er tussen te knopen. Dat
lukte goed en iedereen was tevreden
met het resultaat.
De rest van de club gaat volgende
keer weer verder en hopelijk is dan
iedereen klaar.
We moeten ook nog wat maken voor
de kerst.
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17 November kon helaas
niet doorgaan in verband
met verkoudheid van
mijzelf.
De bedoeling was om op 1 december de volgende handwerkmiddag te
houden.
Helaas! We hebben besloten om voorlopig te stoppen vanwege de coronamaatregelen.
We kunnen geen anderhalve meter
afstand houden en moeten toch allemaal voorzichtig zijn.

Opgeven: voor 5 januari via
activiteitenklijndijk@ziggo.nl
Of bel: 06-3169 8852 of:
06-2709 7523
Minimale deelname 25 personen.
Wij zullen ons houden aan de dan
geldende Corona maatregelen.

Misschien op deze manier?
Helaas kunnen de kerstworkshops niet doorgaan.
Gerjanne van (stoer met
bloemen) heeft een leuk alternatief bedacht. Zij maakt complete
tassen klaar inclusief alle materialen
en de ondergrond voor het workshopstuk.

Hopelijk tot het volgende jaar.
J. Blokzijl
• Kerstvolleybaltoernooi
We hadden er weer zin in om het dit
jaar wel te kunnen organiseren en
we waren ook al wel begonnen. Het
coronagebeuren gooit echter alles
weer overhoop. We hebben dan ook
moeten besluiten om het niet door te
laten gaan.

Met behulp van een instructiefilmpje
die zij zelf heeft gemaakt, kun je het
kerststuk dan gezellig thuis maken.
Tevens kun je het complete stuk bij
haar bestellen. Het zou mooi zijn
wanneer hier gebruik van zou worden
gemaakt. Zij heeft namelijk alles al
ingekocht voor de workshop. Haar
nummer is 06 - 255 333 24

Hopelijk gaat het volgend jaar wel
weer lukken, maar het blijft wel een
winterse activiteit.
Mariska Hilgers en
Jan van der Mark

In het vorige nummer aandacht voor de oliebollenactie van de IJsvereniging
op 31 december van 11.00
tot 15.00 uur.
Bestellingen inleveren bij Goedkoopstraat 1 of Melkweg 34.

• Nieuwjaarswandeltocht met
gratis snert en gluwein/chocolademelk
De activiteitencommissie organiseert:
Nieuwjaarswandeltocht op zondag 9
januari in het buitengebied van Klijndijk.

De redactie wil hier graag aandacht
voor vragen.

Wens elkaar een Nieuw jaar, een
nieuw begin.
Vooraf inschrijving in verband met de
catering.
Start: Dorpshuis Oes Hokkie 14.00
uur

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties
kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels.
Kosten meteen voldoen.
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jij mooie schoenen! Ik zie lichtjes als
je je voeten beweegt’
Nanda kijkt naar beneden en verzet
haar voeten met meer kracht dan
nodig. De lichtjes flik eren en stralend
kijkt ze me aan.
Ik sta op mijn Zweedse klompen voor
haar en zet mijn voeten ook harder
neer dan nodig. Er flik ert niets en ik
zeg enigszins teleurgesteld: ‘Nee, de
mijne doen het niet’.
Nanda springt nu op en neer, de lichtjes flik eren.
Haar voorbeeld volgend spring ik ook
op en neer, geen flik erende lichtjes.
Opeens weet Nanda wat het euvel is:
‘Mijn schoenen zijn nieuw!’
Tja, mijn klompen niet.

Ansichtkaarten
In deel tien (slot) van de serie oude
ansichtkaarten van Klijndijk belanden
we op Camping De Fruithof. Deze
kaart is uit het jaar 1969. In die
periode zag de camping er nog heel
anders uit dan tegenwoordig. Je kon
jouw tent of caravan ergens een plekje geven tussen de vele fruitbomen.
Er was destijds voor de vakantiegangers al wel een kantine met terras.
Een overdekt zwembad was er nog
niet, de kinderen speelden vlakbij
de kantine in een zandbak. De ouders werden gelokt met foto’s van de
natuur en het viswater van De Zijtak.
Op de camping stonden destijds ook
al enkele bungalows. Goed verstopt
tussen het groen, dat dan weer wel.

Annemieke Bos

Stille nacht
De kerstboom moet van zolder
Maar o, wat een gedoe!
Want opa vindt het kolder
De gedachte maakt hem moe.
Het gestuntel met de ballen
Welke worden het dit jaar?
Zilver, rood of lekker knallen
Geel en blauw en pimpelpaars?
En waar gaan we ‘m eens zetten
In ‘t kozijn of op de grond?
Dan maakt opa korte metten
Oma houdt heel slim haar mond.
‘s Avonds is de boom pas klaar
En als de lampjes branden zacht
Kijkt het stel eens naar elkaar
En zingt dan vredig ‘t Stille Nacht.

Ik hoop dat jullie dit jaar genoten
hebben van de geplaatste serie oude
ansichtkaarten van Klijndijk.
André van Manen
Gesprek met mijn buurmeisje
Nanda van 4
Nanda verzet haar voetjes en ik zie
lichtjes op de neuzen van haar schoenen oplichten en roep: ‘Hey! Wat heb

Irma Moekestorm
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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
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Rommelmarkt

Udik
Helaas liggen de activiteiten weer stil. Geen kaartavond geen pubquiz geen Udikloop.
Hopelijk worden de regels volgend
jaar versoepeld en kunnen we onze
activiteiten weer oppakken. We
moeten maar weer afwachten wat er
tijdens de volgende persconferentie
wordt besloten. Het is helaas niet
anders.

De Rommelmarkt in “Oes
Dorp” behouden?
Na tientallen jaren gegroeid te zijn
van een rommelmarkt bij de basisschool naar het begrip “De rommelmarkt Klijndijk”. De Rommelmarkt
die decennialang op de 1ste zaterdag
in september werd gehouden bij “Oes
Hokkie”. Een begrip in “Ons Dorp” en
omgeving.

Let Op!
Als we straks wel weer activiteiten
mogen houden dan geldt bij alle activiteiten die onder de vlag van Stichting Udik vallen de deelnemers/bezoekers een bewijs van vaccinatie,
een negatieve test of dat je eerder
Corona hebt gehad moeten overleggen. Het bewijs kan via de CoronaCheck App of een papieren bewijs.

De Corona kwam en twee jaar kon de
rommelmarkt met zijn grote verscheidenheid aan spullen zoals – brokante,
kleding, boeken, speelgoed, oud
ijzer, fietsen en ook de catering an
hamburgers niet doorgaan. Zelfs het
massaal ophalen van spullen was een
beleving voor jong en oud.

Verhuur
Naast het verhuren van Oes Hokkie
aan het verenigingsleven bestaat er
ook de mogelijkheid om Oes Hokkie
als particulier te huren voor één of
meerdere dagdelen. Wil je een feestje
geven of heb je een familiereünie en
heb je thuis niet genoeg ruimte, huur
Oes Hokkie. Donateurs van Stichting
Udik krijgen korting op het te betalen
huurbedrag. Voor vragen;
stichtingudik@outlook.com
Bestuur
Om ons bestuur weer op volle sterkte
te krijgen zijn we nog op zoek naar
twee bestuursleden. Lijkt het je leuk
om met een enthousiast team mee te
helpen om het bestaan van Udik en
ons dorpshuis voort te zetten meld je
dan aan bij udik@live.nl of spreek één
van ons aan. Ook als je eerst meer
informatie wilt. De telefoonnummers
van de bestuursleden vindt je op onze
website.

De leden van de rommelmarktcommissie namen vanwege het niet
doorgaan Rommelmarkt het initiatief
om toch wat voor en in dorp te doen.
Namelijk het organiseren van een fair
met en voor de inwoners van Klijndijk.
Verrast door het grote succes en
de vraag om er mee door te gaan,
besloot de huidige groep met deze
nieuwe uitdaging, de fair, door te
gaan.
We hoorden echter ook de vraag (en
wens) om de bestaande rommelmarkt
door te laten gaan. Om aan die vraag
te voldoen, willen we vragen wie mee
wil doen of zich inzetten om de rommelmarkt door te laten gaan.
Meldt U!
De huidige leden van de rommelmarktcommissie wil de nieuwe leden
graag ondersteunen bij de opzet van
de markt en hun ervaring overdragen.
Indien gewenst natuurlijk.
Wil je mee doen? Het bestuur van
Udik hoort het graag; Udik.nl
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In gesprek met …

ze een stel. Hun eerste huis dat ze
kochten was aan de Vogelwikke in
Emmen en daarna kwam het huis aan
de Melkweg.
Het huis dat ze inmiddels volledig
hebben gerenoveerd en gemoderniseerd. Ik mocht een blik in het rond
werpen en het ziet er inderdaad fantastisch uit, Het lijkt niet meer op wat
het was, maar het prachtige uitzicht
naar het bos is gebleven.

In gesprek met Karien Goedkoop en Maurice Maatje.
Vorig jaar rond deze tijd komen
wonen in Klijndijk in het huis aan de
Melkweg 28, waarin voorheen onze
bekende Klijndijkers Harm Ubels en
Cornelis en Janny Brouwer hebben
gewoond. Er was nog korte tijd een
ander gezin in het huis, maar Maurice
en Karien hebben het gekocht.
Op de vraag hoe ze in Klijndijk terecht
kwamen, zeiden ze dat het gewoon
een kwestie van Funda was. Ze hadden voor zichzelf een lijn getrokken
waarbinnen ze wilden wonen en dat
was in beginsel niet zozeer Klijndijk,
maar ze stuitten op het huis op de
Melkweg. Ze hebben het bekeken en
zagen in het begin wel eerst tegen
het oude huis en de daarbij horende
verbouwing aan, maar aan de andere
kant was er voor hen beiden geen
mooiere plek.
Karien, geboren in Emmen in 1979 en
aldaar ook getogen. Ze heeft daar de
middelbare school doorlopen en na
haar eindexamen ging ze naar Groningen om SPH (Sociaal Pedagogische
Hulpverlening) te studeren. Daarvoor
moest ze op kamers in Groningen.
Toen ze 21 was keerde ze terug naar
Emmen en 2 jaar later verkaste ze
naar Zwolle, omdat ze wel eens wat
anders wilde.
Maurice Maatje, geboren in 1991 en
getogen in Klazienaveen. Tot 2014
woonde hij daar. Na de basisschool
eerst de TL. Na een half jaar mts
bouwkunde en tegelijk werken in de
horeca, ging hij de opleiding facilitaire
dienstverlening doen (vroeger agogisch werk). Tijdens zijn werk in de
horeca, Rue de la Gare, ontmoette hij
Karien. Vanaf december 2014 waren

Karien en Maurice werken beiden bij
de GGZ in Assen. Wel is jammer dat
ze vaak verschillende diensten hebben. Het is in beider gevallen geen
baan van 9 tot 5. Maurice werkt op
de afdeling forensische psychiatrie.
Daar waar de mensen binnenkomen
met tbs, mensen die dwangverpleging
nodig hebben, mensen met schorsingen. Geen baan voor bangeriken.
Karien daarentegen werkt in de behandelkliniek op de crisisafdeling. Net
zo min een afdeling waar je met twee
vingers in je neus je ding kan doen.
Ze hebben vaak wisselende diensten,
maar soms zijn ze gewoon samen
twee dagen vrij. En dan praten ze
samen toch weer veel over hun werk,
over traumatische gebeurtenissen.
Als we het hebben over de hun beider hobby’s wordt koken genoemd.
Ze vinden het leuk om gasten uit
te nodigen en dan samen lekker te
eten. Karien houdt bovendien ook van
clubwandelen, (hondenzoekgroep)
en hardlopen. Maurice denkt vooral
aan zijn houtkachel en het daarbij
behorende hout. Ook de tuin, waar nu
nog niet zoveel aan gebeurd is, kan
op zijn warme belangstelling rekenen.
Hij was ook heel blij dat de kas nog
in goede staat is. Ze zijn van plan
om zoveel mogelijk groenten uit hun
eigen tuin te gaan eten. Samen gaan
ze graag uit eten en op vakantie naar
Italië. Karien spreekt dan ook een
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aardig woordje Italiaans.
Als ze daar zijn, zijn ze
verkenners. Niet op het
strand liggen, maar dorpjes bezoeken,
met mensen praten, wijn proeven bij
lokale wijnboertjes. Het zijn doeners.
Wat muziek betreft is Karien snel
tevreden. Alleen van de harde rock is
ze niet gecharmeerd. En Maurice is
van Johnny Cash en verwante zielen
en de jazz en blues. Wat lezen betreft
is Maurice van de thrillers en de informatieve boeken en Karien leest alleen
in de vakantie en dan de psychologische thrillers.
Ze waren beiden al snel lid van dorpsbelang en de speeltuin. Karien heeft
stiekem even een keer de kabelbaan
uitgeprobeerd. Ze zien er naar uit dat
er binnenkort weer wat staat te ge-

beuren in het dorp. (Ik zal ‘vriendje
’Corona waarschuwen weg te blijven)
Ook dan willen ze wel de handen uit
de mouwen steken, als hun diensten
dat toelaten.
Bij de vraag wat er moet veranderen
in het dorp en of er nog wensen zijn,
antwoordt Karien dat een flitspaal
aan de Melkweg niet verkeerd zou
zijn. Bovendien zou het niet gek zijn
om één of twee prullenbakken in het
dorp te plaatsen bijvoorbeeld bij de
brievenbus of in de Langeveldstraat.
U krijgt aan het einde van dit verhaal
een vriendelijke groet van Karien en
Maurice met de vermelding dat, als
er mensen zijn die nieuwsgierig naar
het huis zijn geworden, gewoon op de
deur kunnen kloppen en dan mogen
ze kijken.
Tineke

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2022

DE REDACTIE; TINUS, PAULA EN TINEKE
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Dorpsbelang Klijndijk
Werkgroep verkeer
Op de jaarvergadering van
Dorpsbelang is verslag gedaan
over de enquête Melkweg. Zie
site Dorpsbelang. De uitslagen zijn
ook gedeeld met de politieke partijen,
maar tot nu toe geen reactie.
We willen aan de inwoners van Klijndijk vragen hun wensen en ervaringen
ter attentie van het verkeer kenbaar
te maken aan de leden van de werkgroep. Bij voldoende belangstelling
wordt er in de tweede helft van januari een openbare bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp.
Werkgroep verkeer Jan Koopman,
Ria Muller en Cor Hogenkamp
Terugblik jaarvergadering DK 24
november 2021
Ook dit jaar werd de organisatie van
de jaarvergadering, net als vorig jaar,
overschaduwd door Corona. We hadden kunnen kiezen het online te doen,
maar online is niet voor alle leden
“bereikbaar”. Na wikken en wegen
deden we het toch fysiek. Het afscheid
van Cor als voorzitter was daardoor
soberder dan we gewild hadden, maar
Cor gaf zelf eerder aan er niet te
lang bij stil te willen staan en wenste
zelfs geen bloemetje. Dat hebben we
opgelost met een donatie aan Kika en
bloembollen zijn geen bloemen nog,
toch?
De afgelopen bestuursperiode bestond
het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk
uit de volgende vijf personen: Cor
Hogenkamp (voorzitter), Annemieke
Kaspers (penningmeester), Menno
Dankaart, Albert van Wijk en Marleen
Claessens. In de loop van 2021 traden

Ria Muller, Ruby Velds en Esther Bos
toe. Menno Dankaart gaf in augustus
aan te stoppen met zijn bestuurstaken. Marleen ook, zij blijft echter aan
als notulist. Het bestuur is blij dat
zij aangegeven heeft voorlopig aan
te willen blijven. De bestuursleden
hebben ook het afgelopen jaar prettig samengewerkt, al was vergaderen
lastig, online. We hebben in april een
kaart rond gestuurd om mensen een
hart onder de riem te steken.
Bij de jaarvergadering in november
2021 heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Voorzitter Cor Hogenkamp zwaaide af en Ria Muller,
Ruby Velds en Esther Bos traden toe.
Omdat we het idee hadden dat een
aantal mensen niet durfde te komen,
hebben we besloten het secretarieel
jaarverslag te publiceren in de PN en
de concept notulen van de avond op
de website te zetten. Een ieder die
vragen of opmerkingen heeft, kan
deze komende maand contact met
ons opnemen en deze kunnen we dan
beantwoorden.
Dus, tegen-/kandidaten, ondersteund
met handtekeningen van vijf leden
kunnen tot 15 januari worden ingediend bij het bestuur. Mail ons op
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of
bel 0591- 222 267. Ook voor vragen
aan onze penningmeester.
We hopen op deze bijzondere wijze
toch tegemoet te komen aan de
wensen van onze leden en wellicht dat
we in de zomer een extra ingelaste
jaarvergadering kunnen organiseren.
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Let op!
Kopij uiterlijk
vrijdag 07 januari a.s.
zonder opmaak (niet dikgedrukt, alleen hoofdletters,
cursief etc.) mailen naar
plaotselijknijs@gmail.com

-21-

-22-

-23-

bodem nog niet in zicht
Afvoeren tuinafval, puin,

De aandacht voor het vervangen van
bestuursleden is ook hier een vast
agendapunt. Ik wil wel even vermelden dat Cor nu na verschillende pogingen eindelijk is gestopt tenminste
als voorzitter. Hij blijft nog wel actief
in een werkgroep meedraaien. Ook
Menno was niet herkiesbaar beide
heren werden bedankt voor hun inzet
en kregen een bloemetje. Esther,
Ruby en Ria hebben hun plaatsen
ingenomen. Zij draaiden al een tijdje
mee in het bestuur, Marleen blijft aan
als notuliste.

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

Verslagje van de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang
Op woensdagavond 19.30 uur was het
bestuur van Dorpsbelang en een paar
mensen die deel uitmaken van verschillende commissies aanwezig voor
hun jaarlijkse ledenvergadering. Nadat
vorige jaar deze vergadering niet door
kon gaan, was misschien de belangstelling hiervoor nu ook teleurstellend
te noemen.
Dorpsbelang de vereniging die voor
ons als bewoners de belangrijkste
schakel is richting gemeente mag
toch op meer belangstelling rekenen.
Wanneer er door de gemeente zaken
moeten worden uitgevoerd in en voor
ons dorp verdiepen zij zich hierin, om
het voor het dorp zo optimaal voor
elkaar te krijgen.

De verschillende werkgroepen hadden
hun verslagen ingeleverd zo dat ieder
op de hoogte werd gesteld van hun
activiteiten. Toch is mijn mening dat
bijvoorbeeld een agendapunt als
Dorpsbudgetten, richting het dorp
meer aandacht verdiend. Zo kwamen
er nog enige punten voorbij waar het
bestuur mee aan de slag wil.
Hopelijk bent u de volgende keer ook
van de partij.
Tinus

Niet dat dit altijd tegen de ambtelijke
molens in lukt. De aandacht hiervoor
is altijd goed maar niet altijd naar
tevredenheid. De vergadering werd
ook onder de coronaregels gehouden,
afstand was goed geregeld. De agenda
werd in vlot tempo doorgenomen,
mede door de weinige activiteiten dit
jaar. De kas was gecontroleerd door de
kascommissie en de penningmeester
Annemiek werd decharge verleend.
Met een mooi voordelig saldo is de
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Uren zijn voorbij gegleden
dagen regen zich aan elkaar
weken werden zomaar verleden
maanden stilletjesaan
een jaar.
Happy New Year
Een nieuw jaar wordt heden
uren, dagen nog onbeschreven
ik wens jullie veel liefde en vrede

