DORPSKRANT

PLAOTSELIJK NIJS

Van de redactie
54e jaargang, no. 01, januari 2022

De redactie wil iedereen
het allerbeste wensen voor
het nieuwe jaar met vooral veel gezondheid. Het decembernummer was
helaas iets later dan gepland. Door
een brand bij de drukkerij leverde
dat enige vertraging op. Helaas
konden wij hier niets aan doen, maar
het is gelukt om de bezorging voor de
kerstdagen rond te krijgen.
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We hopen dat de activiteitencommissie in het nieuwe jaar weer vele mooie
uurtjes voor ons in elkaar kan zetten.
Houd regelmatig de site van Dorpsbelang in de gaten voor alle activiteiten of meld u aan voor de dorpsapp
bij Tineke van Wijk; 06 27097523.

PlaotselijkNijs
Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 04 februari 2022
Verschijningsdatum
week 07 (14 t/m 20)
Belangrijke telefoonnummers

Veel leesplezier!

Alarmnummer
ambulance/brandweer/politie 112

De redactie,
plaotselijknijs@gmail.com
Tineke, Paula en Tinus

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

Prestatie
Martijn Kaspers liep de marathon op
Texel voor KIKA. Hij heeft dit niet
voor niets gedaan. Buiten zijn eigen
prestatie om de finish te halen binnen
de vier uur, leverde dit een prachtig
bedrag op van € 10.281,00 op.
Martijn gefeliciteerd!

Brandweer
0592-312345
Politie
0900-8844
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

Onlangs kwam in een krant ook nog
een mooi verhaal over Peter Zoeteman voorbij. Peter is inwoner van
ons mooie dorpje Klijndijk. Peter is al
bijna 45 jaar te vinden bij zijn Basketbalclub E.B.V. Mustangs uit Emmen.
Al 30 jaar in de hoofdmacht van deze
vereniging en sinds 2003 actief in
de technische commissie en trainer/
coach. Dat het goed gaat blijkt wel uit
de resultaten. De jonge Mustangs (18
tot 22 jaar) promoveerden onlangs
naar de hoogste klasse van Noord-

AED defibrillator
Stadtmuller, Hoofdweg 43 te Klijndijk

De redactie behoudt zich het recht
voor stukken te weigeren en/of
(indien nodig) in te korten of aan
te passen.
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Nederland. De ambities zijn
om ook in Emmen een grote
stabiele vereniging te formeren. Door studie vertrekken er echter
regelmatig goede spelers naar de studentensteden in het land. Toch blijven
ze vechten en geloven in een mooie
familievereniging. Door veel inzet en
passie willen ze laten zien dat ook
bij de Mustangs in Emmen op hoog
niveau gespeeld kan worden. Het zal
aan Peter als trainer niet liggen. Hij
heeft een goed plan voor ogen. Wij
wensen de Mustangs en Peter veel
succes.

Onze dorpsgenote Janny
Jalving is overleden. Haar hele
leven woonde zij in het eerste
huisje aan de Zietak, waar zij haar
broers verzorgde, maar vooral veel
schilderde.
Geboren 10 september 1923
Overleden 6 januari 2022
Het schilderen behoort tot
het verleden
De verf is opgedroogd.
Mooi zijn de vele schilderijen
van haar hand
Zij hangen bij velen aan de wand.

Belangrijke data

Onlangs is schilderes Janny
Jalving op 98 jarige leeftijd
‘oet de tied komm’n’

Bijeenkomsten in Oes Hokkie onder
voorbehoud
Januari
19 Handwerkclub
20 55+ soos
21 Pubquiz

Activiteiten
Op het moment dat wij dit stukje
schrijven zitten we nog in lockdown.
Uit de berichten die hierover naar
buiten komen, blijkt nog niet dat er
versoepelingen komen.

Februari
02 Handwerkclub
07 kaarten
09 koffiemorg
11 Pubquiz
16 Handwerkclub
19 Oud papier
19 Darten

Omdat we denken dat ‘Bordje Europa
Klijndijk’ op 12 februari dan ook nog
te vroeg komt, hebben we samen
besloten deze af te gelasten. We
hebben in mei ook nog de Brunch op
de agenda en daarom willen we nog
even geen nieuwe datum prikken voor
Bordje Europa.

Let op!
Kopij uiterlijk
vrijdag 04 februari a.s.
zonder opmaak (niet dikgedrukt, alleen hoofdletters,
cursief etc.) mailen naar
plaotselijknijs@gmail.com

Wel zijn we achter de schermen bezig
met de andere activiteiten, want aan
de opkomst van onze wandeltocht
blijkt wel dat mensen het fijn vinden
erop uit te kunnen.
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Corona is iets wat nog wel
even blijft en aan ons de
uitdaging, om binnen de
maatregelen, leuke dingen te bedenken die wel mogelijk zijn.
Hou de PN, Facebook en dorpsapp in
de gaten!
Esther Bos

Toneelgroep Klijndijk
Nieuws
De Toneelgroep heeft
de geplande uitvoeringen in maart
en november 2020, van maart 2021
en nu ook maart/april 2022 moeten
annuleren. De uitvoeringen van de
klucht in drie bedrijven “Alle hens aan
dekmantel” van de hand van Frouwke
Doornbos vinden plaats op: zaterdag
19 november, vrijdag 25 november
en zaterdag 26 november 2022 in
“Ons Dorpshuis” aan de Hoofdstraat in
Valthe.

Nieuwjaarswandeling
Eindelijk is het zo ver, we kunnen
weer iets door laten gaan. De wandeling op 9 januari was een succes. Met
ongeveer 35 deelnemers was het een
gezellige groep.
Het weer zat ook mee die middag. De
mensen hadden er zin in, net zoals de
viervoeters.
Rond 14.00 uur ging men van start bij
Oes Hokkie.

De toegangskaarten die in 2020 verstrekt zijn aan de donateurs, blijven
hun geldigheid behouden. Zij worden
echter vervangen door nieuwe. In
september 2022 worden de donateurs door leden van de Toneelgroep
opnieuw bezocht en kunnen zij aangeven op welke datum zij de uitvoeringen willen bezoeken.

Terwijl de mensen aan het wandelen
waren hebben Ina, Tineke en Bertha
de soep, Glühwein en de warme chocomelk voor de deelnemers klaargezet.
Het parcours was bekend terrein voor
de meesten. Het was de gele route
van de Ommetjes van Klijndijk. Het
was onderweg wat drassig door de
regen van de afgelopen tijd, maar dat
mocht de pret niet drukken. Na afloop
was er gelegenheid om onder het genot van eerder genoemde lekkernijen
bij te kletsen met de dorpsgenoten.

Het bestuur TG Klijndijk
Bibliotheek
Gezien eventuele coronamaatregelen
kijk op www.bibliotheekodoorn.nl voor
de actuele stand van zaken of activiteiten wel of niet mogen doorgaan.
Computercursus Klik & Tik
In januari starten we weer 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 email versturen.

Wij zijn als organisatie blij dat het zo
gezellig was en hopen dat er de volgende keer de andere wandelaars van
ons dorp ook aansluiten.
Namens de activiteitencommissie bedankt en tot de volgende activiteit.
Bertha de Goede
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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 088-0128235.

Digitaal café voor al uw vragen over
uw pc, laptop of smartphone op
maandag 31 januari van 14.00 tot
15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.
Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 4 februari.
In deze periode staan de prentenboeken voor peuters en kleuters extra
in het zonnetje. Prentenboek van
het jaar 2022 is ‘Maar eerst ving ik
een monster’ van de schrijver Tjibbe
Veldkamp. Is je peuter of kleuter nog
geen lid van de bibliotheek, maak
je kind dan in die periode gratis lid
en ontvang een voorleesknuffeltje
cadeau. Ook in Bibliotheek Odoorn
hebben we voor je peuter of kleuter
mooie prentenboeken te leen. Een
boek kan zoveel doen.

Boekstartuurtje
Maandag 14 februari van 10.00-11.00
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 ‘In bad’.
De toegang is gratis.

Als de maatregelen het toestaan
hebben we op zaterdagmorgen 19
februari een voorstelling voor peuters
en kleuters rond het boek ‘Maar eerst
ving ik een monster’. Houd onze website in de gaten.

Even ontspannen begint bij de Bieb
De bieb is van alle tijden en van ons
allemaal. Een plek waar iedereen
welkom is, lid of geen lid en waar je
‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt
lezen voor je plezier, wilt leren, inspiratie zoekt, een vraag hebt of voor
een ontmoeting komt; het mag en
kan allemaal. Het is een (online) plek
waar je antwoorden vindt en waar je
je leven lang kunt ontwikkelen. De
deuren van de bibliotheek Odoorn
staan altijd voor je open.

www.bibliotheekodoorn.nl

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

Historische Vereniging
Carspel Oderen

Word lid!
Met een basisabonnement kan jij
ontdekken wat de bieb allemaal te
bieden heeft.
Voor de helft van de prijs ben je een
jaar lang lid. En ben je jonger dan 19
jaar, dan is het zelfs helemaal gratis! De actie loopt nog tot en met 31
januari 2022.

Spitwa(a)rk: Brinken, School 1
Valthermond , Valthe in 1900, zegebok, Fabrieksstraat 24 in Exloo.
De extra dikke Spitwa(a)rk, in kleur,
begint met een artikel van Roel Sanders over de brinken in de oudste
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dorpen van de voormalige
gemeente: Exloo, Odoorn
en Valthe.
Jacob Westendorp duikt in de schoolgeschiedenis van Valthermond. Een
artikel over School 1. Gradus Kuipers
vertelt over de werkzaamheden en
gewoonten rond 1900 in Valthe.
Ab Stevens schrijft over hoe hij als
schooljongen met de geit van Valthe
naar Klijndijk moest. Een verhaal met
een luchtje!

Sigrid’s Garden centrum voor
leven met en na kanker
Op 81 locaties in Nederland zijn er
centra voor leven met en na kanker,
zoals ook ons centrum Sigrid’s Garden
in Emmen. Wij bieden ondersteuning
als lotgenotencontact, een luisterend
oor en ontspannende en creatieve
activiteiten.

Geert van Rossum Hzn. vertelt over
de diverse bewoners van Fabrieksstraat 24 in Exloo. Een artikel dat
door Geert Komduur is aangevuld met
opmerkingen en foto’s. De middenpagina laat de kleuters van de Buitelstee
in 1965 uit Klijndijk zien. In Rondblik
gaat Jan Wierenga naar hunebed D34
tussen Odoorn en Valthe, waar wellicht ook op rituele wijze aardewerk
kapot werd gegooid.

Een afspraak maken is niet nodig, u
bent welkom. Belangrijk werk, want
uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit
van leven aanzienlijk verhoogd wordt
door de bezoeken aan het centrum.
Juist in tijden van Corona blijken de
centra van grote waarde. Corona
maakt je wereld kleiner en dat komt
bij mensen geraakt door kanker dubbel zo hard aan.

In ‘Herkent u het nog?’ een foto van
de openingshandeling in 2004 van het
onderduikershol in Valthe. Er wordt
gevraagd wie de aanwezigen herkend.
In ‘Oderen verandert’ komt een deel
van de Hoofdstraat met de lagere
school van Odoorn aan de orde. Op
die plek staat nu het woonhuis van de
familie Schippers.

Want waar kun je terecht nu je je
vrienden en familie minder ziet? En
waar vind je afleiding als je net g hoord hebt dat je ziekenhuisopname
voor de tweede keer is uitgesteld?
De pandemie trok een streep door
veel evenementen, waardoor actievoerders niet in actie konden komen
om geld op te halen. Dat het centrum
moet blijven bestaan, staat als een
paal boven water. En daar hebben we
jouw hulp bij nodig! Daarom is Sigrid’s
Garden op zoek naar vrijwilligers die
fondsen willen gaan werven voor het
centrum voor leven met en na kanker.
Onze partner KWF helpt ons hierbij.
Lijkt het je wat, of heb je vragen?

In ‘Uit de krant’ een artikel uit Provinciale Drentse en Asser Courant van
1958 over scheper Roelf Steenbergen;
hij verhaalt over zijn vak en schapen.
Spitwa(a)rk sluit af met een artikel
over de oude namen voor de dorpen
Exloo, Odoorn en Valthe. De voorplaat
laat de opening van buurt-/dorpshuis
De Kiel’n zien.
Roelof Hoving

www.sigrids-garden.nl
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Udik
Op het moment dat ik dit
stukje schrijf is er nog
geen nieuwe persconferentie geweest,
maar de geruchten gaan dat we een
verlenging van de lockdown krijgen.
Helaas kloppen deze geruchten vaak.
Dus voorlopig nog geen kaartavond,
geen pubquiz, geen activiteit. Maar
weet dat zodra het kan we onze activiteiten weer oppakken. We kunnen
niet wachten om elkaar weer te ontmoeten tijdens leuke activiteiten. Voor
nu is het helaas niet anders.
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.
Oproep nieuwe bestuursleden
Het huidige bestuur bestaat uit vijf
mensen, waarvan er een aantal al
vele jaren actief en met veel plezier
deelnemen. Wij zijn nu op zoek naar
twee tot drie nieuwe bestuursleden
om wat meer diversiteit te krijgen,
frisse wind te creëren en de taken wat
meer te verdelen. Meer handen maken lichter werk! Wij vergaderen één
keer per maand en daarnaast hebben
we onze jaarlijkse donateursvergadering. De bestuursvergaderingen zijn
informeel en gezellig, ook gaan wij
eenmaal per jaar met elkaar uit eten
met de partners erbij.
Waarom zou je lid worden van ons
bestuur?
Omdat je het leuk vindt om betrokken
te zijn bij het dorp en te zorgen dat
het dorpshuis kan blijven bestaan.

Omdat je nog wel wat tijd over hebt.
Omdat je vindt dat je je als vrijwilliger zou moeten inzetten. Maar vooral
omdat je de dingen die we organiseren erg leuk vindt en wilt dat we dat
blijven doen.
Is je interesse gewekt? Wil je wellicht
nog meer informatie of wil je je aanmelden hiervoor? Stuur dan een mail
naar udik@live.nl
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
Blijf bij, denk mee
Op onze website en via Facebook
proberen we zo veel mogelijk het laatste nieuws te publiceren.
Knuffelknop
Na een nacht stijf tegen mijn
man of mij te hebben aangelegen,
komt ons hondje Nimo ’s ochtends in
stealth-modus checken of ik wakker
ben. Als hij ziet dat mijn ogen open
zijn, drukt hij zijn snoet tegen mijn
gezicht. Hij maakt zijn vreugde over
èn een nieuwe dag, èn mijn wakker
zijn, kenbaar, door met zijn pluimstaart heen en weer te zwaaien.
Brrrr… de veroorzaakte windvlaag die
daarmee gepaard gaat, is koud.
Loom kriebel ik hem in zijn kraag. Dat
heeft altijd een magische uitwerking.
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Lui genietend zit hij heel stil
terwijl mijn vingers door zijn
lange haren friemelen. Als
ik weer half in slaap zak en daardoor
mijn vingers ophouden te bewegen,
krijg ik een poot op mijn neus.
Ik schrik wakker, en schiet in de lach.
Nimo kijkt me, met zijn enigszins
loensende blik, verwachtingsvol aan.
Waar blijven zijn knuffels
Gut, dat koppie!
Ik mompel: ‘Sorry’, en friemel braaf
verder. Hij heeft me goed afgericht.
Nimo’s ogen zakken dicht. Tevreden
dat de knuffelknop het doet
Annemieke Bos
Hoe groot is Klijndijk
In de nieuwe gemeentegids van
Borger-Odoorn kun je zien dat Klijndijk met haar 743 personen (391 m
en 352 v) het 9e grootste dorp is
van de gemeente, gezien het aantal
inwoners. De gemeente bestaat uit 25
dorpen dus een mooie positie op deze
lijst. Of dit altijd wordt meegenomen
voor bepaalde keuze mogelijkheden is
moeilijk na te gaan. Deze cijfers zijn
gebaseerd op gegevens van 1-1-2021.
Intussen is er misschien al weer heel
wat veranderd.
Bomen spotten in het bos

In het bos staan veel verschillende
naaldbomen. De Douglasspar, zilverspar, de grove den …… maar herken
je ze allemaal? Staatsbosbeheer geeft
hier inzicht in. Er bestaan wel zeshonderd verschillende soorten naaldbomen! Er zijn er drie die van origine
in Nederland voorkomen; de grove
den, taxus en de jeneverbes. De
grove den is de meest voorkomende
naaldboom in Nederland. Hij groeit
hier al sinds het eind van de ijstijd. De
jeneverbes vind je op heidevelden en
zandgronden en is te herkennen aan
zijn grijsgroene kleur en de blauwzwarte bessen. De jeneverbes is de
meest voorkomende naaldboom op
aarde. Had je thuis een kerstboom?
Dan is de kans groot dat het een spar
was. De fijnspar is de meest oorkomende kerstboom.
Geur: de Douglasspar komt uit NoordAmerika en is makkelijk te herkennen
aan zijn geur. Als je de naalden tussen
je vingers wrijft, geven ze een frisse
citrusgeur af. Kleur: de lariks is één
van de weinige naaldbomen die in de
herfst geel kleurt en in de winter naalden verliest. Een ezelsbruggetje om
naaldbomen uit elkaar te houden!
Spar = solo (1 naald), Den = duo (2
naalden), Lariks = legio (meerdere
naalden).
Staatbosbeheer heeft nog meer natuurverhalen!
(Bron: Staatsbosbeheer)

Vele mensen trekken momenteel de natuur in. Een
andere kijk op de natuur lijkt dan
aanstaande. Vandaar dit stukje over
een paar soorten bomen. Herken jij
de verschillende naaldbomen die in
het bos staan?

Let op!
Kopij uiterlijk
vrijdag 04 februari a.s.
zonder opmaak (niet dikgedrukt, alleen hoofdletters,
cursief etc.) mailen naar
plaotselijknijs@gmail.com
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In gesprek met …
Gerda en Jan Koopman …
Ik loop naar het huis dat de
familie Hollander heeft laten bouwen
in de jaren 80. Op de plek, waar haar
ouders hun huis hadden. Daarom
heet het huis ook: d’Aol Stee: Na
hun vertrek naar Odoorn kwamen er
een familie Aaldering en daarna Bert
en Gerie Coster te wonen. Nog heel
kort een familie Jansen. Op dit moment wordt het huis sinds bijna een
jaar door Gerda en Jan Koopman
bewoond. Twee Groningers die na wat
omzwervingen weer terug zijn in het
noorden van het land.
Jan Koopman geboren in 1957 te
Zuidhorn, is na zijn schooltijd begonnen in de logistiek. Op zijn twintigste
als chauffeur en later als ‘ arehouse
manager’. Daarna transportplanner
en de laatste twintig jaren als accountmanager voor oude en nieuwe
klanten. Na drieenveertig werkzame
jaren, waarvan de laatste zeven jaren
in Steenbergen, Noord Brabant, is Jan
gestopt met werken. Hij had de klus
geklaard.
Gerda Koopman, ook geboren in
1957, maar in Groningen, heeft na de
havo een in het Academisch Ziekenhuis Groningen, nu beter bekend als
UMCG, een opleiding gedaan als verpleegkundige A. Ze vond werken en
leren een perfecte combinatie.
In 1980 trouwden Gerda en Jan en
gingen toen wonen in Kommerzijl
en na vier jaar naar Zuidhorn. Daar
werden hun vijf kinderen geboren. In
die tijd is Gerda gestopt met werken.
Ze deed, voor zover het toeliet, wel
vrijwilligerswerk en toen de kinderen
weer wat groter werden, ging ze de
wijkverpleging in. Daarna heeft
ze zeventien jaar gewerkt op de re-

validatieafdeling van het Zonnehuis
in Zuidhorn. Ze kregen drie dochters
en twee zonen. Twee van de dochters
wonen in Zweden, de anderen gelukkig dichterbij.
Toen de kinderen allen de deur uit
waren zijn ze naar Steenbergen
verkast om daar de laatste zeven
jaar van Jans werkende leven door te
brengen. Gerda kon er al snel terecht
in een verzorgingstehuis als teamleider. De tijd daar is ze goed bevallen
en ze hebben nog steeds vrienden uit
Steenbergen.
Jan is bovendien veel als vrijwilliger
aan het werk geweest. Hij heeft bijvoorbeeld tien jaar lang ex-gedetineerden begeleid bij hun terugkeer
in de maatschappij, waarbij je dan
tegen problemen aanloopt die je van
tevoren niet kan bedenken, zoals het
feit dat, wanneer je uit de gevangenis
komt, geen adres hebt en dus ook
geen recht op een uitkering. Het blijkt
dan ook moeilijk op deze manier een
leven, met werk, op te bouwen. Hier
in Klijndijk is Jan meteen in de werkgroep verkeer gestapt en hij doet verschillende dingen bij de kerk waarvan
ze lid zijn. In Steenbergen was hij nog
“journalist” bij het plaatselijke krantje
en schreef dan over voetbal, carnaval,
kerkdiensten, duivenclub en wat dies
meer zij.
De hobby’s van Gerda zijn vooral
knutselen en breien. De hele Sinterklaasmenagerie was ten tijde van mijn
bezoek daar tentoongesteld. Ook zingt
ze graag en leest ze boeken met een
historische achtergrond.
Op muziekgebied hebben ze een
brede smaak. Dat gaat van klassieke
muziek, 60er jaren tot aan Johannes
de Heer.
Wat contacten betreft, beseffen e
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heel goed dat het een
vervelende tijd is. Een
slechte tijd om contacten te
leggen. Ze gaan uit van het feit dat er
vanzelf iets op hun pad zal komen….

We gaan onze leden dus komend jaar
vragen om in een appgroep en/of
mailgroep deel te nemen. Uiteraard
nemen we de AVG regels hiervoor in
acht. Op deze wijze kunnen we u/
jullie gerichter en sneller informeren
over bijvoorbeeld het verzetten van
onze jaarvergadering of het innen van
de contributie. Maar ook kan/kunnen
u/jullie zo laagdrempeliger met ons
communiceren.
Dorpsbelang Klijndijk heeft als doel
namens haar leden te zorgen voor
de belangenbehartiging van haar
leden en de inwoners van Klijndijk
ten aanzien van wonen, leefbaarheid
en welzijn. De vereniging tracht naar
beste kunnen haar leden te vertegenwoordigen en het aanspreekpunt te
zijn voor diverse instanties zoals gemeente en woningcorporaties. Dorpsbelang Klijndijk is hierbij de ‘vinger
aan de pols’ voor de inwoners van
Klijndijk en kan niet zonder inbreng
van inwoners/ leden.

De wens van Jan en Gerda is om met
veel plezier te kunnen wonen in Klijndijk, waar ze kinderen en kleinkinderen kunnen ontvangen.

Contact met Dorpsbelang Klijndijk kan
via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com
Als u wilt bellen: 0591- 222267.

Dorpsbelang januari 2022
We laten de oliebollen weer achter
ons, de goede voornemens halen we
uit de kast, op naar een mooi, gezond
en vooral normaal 2022! We hopen na
de lockdown weer onze vergaderingen
op te pakken, maar dit is nog even
afwachten. Maar ook online komen we
een eind…
We gaan eerst beginnen met een
taakverdeling, wie wat wil doen en
welke taak past bij jou.
Iets waar we tegenaan liepen het
afgelopen jaar is dat het in Coronatijden soms lastig schakelen is, communiceren via de PN, Facebook of site
is bewerkelijk.
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Let op!
Kopij uiterlijk
vrijdag 04 februari a.s.
zonder opmaak (niet dikgedrukt, alleen hoofdletters,
cursief etc.) mailen naar
plaotselijknijs@gmail.com

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
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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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-22-

-23-

mand in huis aan het thuiswerken is.
Afvoeren tuinafval, puin,

Er staat ook standaard een auto voor
de deur. Sinds maart 2020 hangen
de netjes gestreken bloesjes onaangeroerd op hun knaapjes in de kledingkast. Onlangs met kerst wilden
we toch enigszins netjes op visite en
bleek dat er eigenlijk nog maar een
bloesje paste. Wat een impact heeft
dat thuiswerken toch. Nou ja, het is
niet anders. Je bent lekker thuis en
veilig tussen je eigen muren. Je hoeft
je niet meer te haasten.

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

Het went. We maken er
wat van!
In de kamer naast mij wordt druk
gebeld en gesproken in “Teams” met
collega’s die elders werken en wonen.
Men woont door heel het land tegenwoordig. De baas is zelfs naar een eiland verhuisd. Het thuiswerken wordt
niet meer teruggedraaid naar werken
op kantoor. Ondertussen wordt er getikt op het toetsenbord.
Er hangt een geur van koffie op d
hele bovenverdieping. De bureaustoel
kraakt bij iedere beweging en vanuit
een hoek klinkt er zachte muziek en
er staan drie beeldschermen aan. Dit
alles in een kamertje van twee en half
bij twee en half. De deur naar de gang
staat standaard open voor een beetje
frisse lucht.
In de zomer staat er een airco aan en
in de winter staat de hele dag de verwarming aan. De trap heeft standaard
koffievle en en eigenlijk de hele
weg van de keuken naar boven heeft
koffievle en.

Je loopt al telefonerend door je huis.
Voor hetzelfde geld doe je tijdens
het bellen “gewoon” een toiletbezoekje, heb je een thuispak aan of
loop je in een korte broek en heb je
berensloffen aan. Heb je je nog niet
geschoren of gekamd, maar doe je
dat niet eerder wanneer je weet dat
je in “Teams” moet werken. Natuurlijk
was het eerst wennen en niet leuk. Je
mist je collega’s en de gezamenlijke
lunchwandeling. Het vrolijke praatje
en de humor van je naaste collega’s.
Nu kan er af en toe een rondje Klijndijk af en zie je een enkeling die hetzelfde lot getroffen heeft. E en gedag
en zo weer werken.
Ja, in 2022 zal er niet veel veranderen. Misschien van de twee en half
bij twee en half iets meer een echt
kantoor van maken? Vloerbedekking
eruit en een linoleummetje erin? Mag
ook op de hele bovenverdieping, dan
heb ik er ook nog wat aan.
P.D.

Op het aanrecht staat standaard afwas en de eettafel is standaard de
hele dag gedekt. Het huis is standaard
de hele dag verwarmd en de rook uit
de schoorsteen verraadt dat er ie-24-
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