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Van de redactie

Het was wel weer schrik-
ken na de Coronabe-
levenissen, wat trouwens nog niet 
geheel is verdwenen, maar gelukkig 
de goede kant op lijkt te gaan. Was er 
opeens de inval in Oekraïne. De inval 
van de Russen maakt het leven weer 
heel onzeker. Heftige beelden worden 
getoond in het journaal en alle kran-
ten met uitgebreid aandacht hiervoor. 
Wat gaat het allemaal worden? Onge-
twijfeld zullen we dit op de één of 
andere manier gaan voelen.

Een goede ontwikkeling in Oes Hokkie 
is momenteel gaande. In het vorige 
nummer was dit al te zien. Verschil-
lende activiteiten zijn weer bezig. Laat 
dit zo blijven. 

Wij hopen jullie weer van de nodige
informatie te voorzien met deze uit-
gave.

De redactie,
plaotselijknijs@gmail.com

Tineke, Paula en Tinus

Valthe

De Boeren-Burgers en Buitenfair in ‘t 
Gras gaat helaas niet door. De fair zou 
op 12 juni worden gehouden, maar 
de organisatie heeft een achterstand 
van vele maanden en mede vanwege 
de vele besmettingen, hebben ze deze 
beslissing genomen. 

Volgend jaar gaan ze er alles aan 
doen om het weer door te laten gaan 
op zondag 4 juni 2023.

54e jaargang, no. 03, maart 2022
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PlaotselijkNijs 

Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 01 april 2022
Verschijningsdatum

week 15 (11 t/m 17)

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

Buurtbeheer 
is bereikbaar tijdens de openingstijden 

van het gemeentehuis van maandag t/m 
vrijdag 08.30-12.00 uur op telefoon-

nummer 0591-535353 of via 
e-mail buurtbeheer@borger-odoorn.nl

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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een met as geschreven kruisje op het 
voorhoofd en dan beginnen de veertig 
dagen vasten tot Pasen (zondagen 
niet meegerekend). Het vasten hoeft 
tegenwoordig niet meer met eten 
te maken te hebben. Mag ook met 
liefdadigheid of soberheid ingevuld 
worden.

Nu ging ik dus even terugdenken. In 
2020 was er nog Carnaval geweest en 
daarna brak de pandemie uit. Dus in 
het zuiden van Nederland, waar veel 
Katholieken wonen was er ook nog 
die vastentijd. Maar soberheid was er 
ook bij het hele volk door het zo veel 
mogelijk thuisblijven. Zonder dat men 
het wist was men ook aan het vasten, 
samen met de mensen die altijd al 
aan het vasten deden. Men was meer 
naar binnen gekeerd met dank aan 
de pandemie. In 2021 was er geen 
Carnaval maar wel de Aswoensdag 
en “gewoon” nog de pandemie. Maar 
nu….. Alles mag weer en na de ver-
schillende stormen en de waterover-
last schijnt nu al een paar dagen de 
zon. Er is weer Carnaval geweest en 
vandaag…. Aswoensdag!

De zon schijnt en toevallig heb ik een 
vrije dag. Wat nu? Ik ben vrij vandaag 
en anders werk ik altijd op woensdag. 
Ik ben niet opgeroepen en ze hadden 
me echt nergens nodig. Ik ga As-
woensdagen! Deed voor de vorm een 
ketting om met een klein kruisje en 
ik ging naar buiten. De buurt is open. 
Haast iedereen is aan het ramen lap-
pen. Niks daarvan! Dat doe ik niet! 
Ik ga fietsen of andelen en even 
aankloppen bij een goede kennis om 
samen te wandelen of te fietsen. Daar
werd het plan om ramen te lappen 
gelijk verworpen en het samen fietsen
vrolijk ter hand genomen. De route 
ging richting Valthe en door Valthe, 
richting Valtherblokken. We hadden 
elkaar veel te vertellen. Met name de

   Belangrijke data

Maart
17 lezing Paul Brood in Dorpshuis 
     Valthe (Carspel Oderen)
18 pubquiz
19 oud papier
19 darten (De Boete)
19 potgrondactie
19 Nederland Schoon (Oes Hokkie)
23 handwerkclub
29 jaarvergadering ijsvereniging

April
05 lezing Pauline Broekema (Busse-     
     maker Exloo Carspel Oderen)
06 handwerkclub
08 toiletpapieractie (onder voor-
     behoud)
10 Palmpasen 14.00 uur
13 koffiemorg
15 kaartavond
16 oud papier
16 darten
20 handwerkclub
20 Donateursvergadering Udik
22 pubquiz

Aswoensdag

De woensdag na Carnaval, heet 
Aswoensdag. Toen ik mijn agenda 
opensloeg op deze week, zag ik bij de 
woensdag “Aswoensdag” staan. 
Toen werd ik nieuwsgierig naar de 
betekenis. En die betekenis zette 
mij weer aan het denken. Het is een 
katholieke traditie. Het is het be-
gin van een veertig dagen durende 
Vastentijd, die loopt tot en met Stille 
Zaterdag. Dus van Aswoensdag tot 
Pasen.

Dan krijgen op die Aswoensdag de 
katholieken in de kerk van de priester
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verhalen over dierbaren 
die we pas verloren waren 
en hoe we zelf eigenlijk 

de afgelopen twee jaren zijn doorge-
komen en ouder (en wijzer) geworden 
zijn. We hadden elkaar veel te vertel-
len en we fietsten mooi met de on 
en toch iets wind tegen door Boerma-
streek en uiteindelijk richting Exloo.

Bij de bakker in Exloo zaten we in 
het zonnetje aan een kop koffie me
gebakje. Er was daar een gezellige 
aanloop en we vervolgden onze weg 
door het bos en onder de N34 richting 
Poolshoogte. Ik zong het liedje “En we 
sjouwden van kroegie naar kroegie”. 
“Hoezo zing je dat ineens?” “Nemen 
we een lekker biertje bij Poolshoogte?” 
“En dat op Aswoensdag?” “Dat is toch 
geen gematigdheid?!” We zijn dus 
doorgereden en over de Schapenheide 
door naar Odoorn en dan door naar 
Klijndijk. Thuis nog even samen koffi
met een plakje cake. Wat een verwen-
nerij op Aswoensdag. Dit was prachtig 
en we zijn er voor elkaar geweest. 
Nog negenenderitg dagen te gaan. 
Zondagen tellen niet mee. Dan mag 
je los!

PD

Ons geheim

Ons paard en zijn knuffelk aliteiten. 
Ze zijn inmiddels in wijde omtrek 
bekend. 
Veel wandelaars blijven even bij hem 
staan om hem te aaien en regelmatig 
hoor ik: ‘Jullie hebben zo’n lief paard! 
Wat een schatje!’.
Ze hebben gelijk. Sanjee is een schat. 
Een grote lieverd. Er is maar één ding 
waardoor hij helemaal uit z’n hum 
raakt. Voertijd. 

Gek eigenlijk, hij is zó gek op voer dat
hij er poepchagrijnig van wordt.

Voor hem duurt dan alles te lang. 
Veeeeel te lang.
Zijn geduld wordt dan ook danig op de 
proef gesteld. 

Eerst haal ik de mest uit de stal, 
vervolgens krijgt hij een portie hooi 
en dán pas het voer waar het hem om 
gaat. Als ik de voerton pak en me om-
draai, staat hij me met zijn oren plat 
in zijn nek op te wachten.
‘Sjongejonge, wat kijk je weer lelijk’, 
zeg ik dan vermanend, maar indruk 
maken doet dat niet. Narrig of niet, hij 
moet netjes wachten tot ik de voerton 
heb neergezet.

Op de woorden: ‘Toe maar’, vliegen 
niet alleen zijn oren, maar ook zijn 
benen met een rotgang naar voren.
Zachtjes zeg ik: ‘De mensen zouden 
me niet geloven als ik ze zou vertel-
len dat je zo lelijk kunt kijken. Maar 
geen zorgen, ik zeg niks. Het is óns 
geheim’.

Sanjee zou het een rotzorg zijn, zijn 
voerbak moet leeg en hij wijdt zich vol 
overgave aan die taak.

Annemieke Bos

Lyme

Aandacht voor Lyme
Contactpersoon Carina van Welzenis 
organiseert op zaterdag 23 april van 
10.30 tot 16.00 uur een Lyme markt 
in Exloo. Ongeveer 27.000 mensen 
leven met de ziekte lyme. Het ver-
moeden is dat één op de vijf mensen 
het heeft. Voor alle inlichtingen hier-
over kan deze markt u een uitkomst 
bieden. Polweg 3A te Exloo. 

Meerdere inl. www.lyme-style.com en 
www.teektheday.nl 
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IJsvereniging de Zietak

Aangezien de jaarverga-
dering dit jaar niet kan 

plaatsvinden, willen wij u toch op de 
hoogte brengen van de gebeurtenis-
sen rondom de ijsvereniging van het 
afgelopen jaar (2021). 
Helaas hebben we geen ijs gehad 
het afgelopen jaar. Toch zijn we het 
nieuwe jaar goed begonnen met op 
22 februari de viering van het 80-jarig 
bestaan van de ijsvereniging. Het was 
een zeer geslaagde middag, waar wij 
als bestuur met een goed gevoel op 
terugkijken.
 
In maart werd ons land getroffen
door het coronavirus, de maatrege-
len om verspreiding van het virus 
tegen te gaan, zorgde ervoor dat alle 
activiteiten stil kwamen te liggen en 
helaas zijn deze tot op heden nog niet 
hervat. 
Voor het komende jaar hopen we 
natuurlijk op een mooi ijsseizoen, 
waar we met elkaar van kunnen 
genieten. Voordat het zover is zal het 
bestuur de afrastering aan de achter-
zijde van de baan vernieuwen en ook 
het snoeien rondom de baan staat op 
de planning. 

Zoals eerder genoemd, wordt in no-
vember de automatische incasso 
geïnd van de leden/donateurs die 
hiervoor getekend hebben. De overige 
leden kunnen in november weer één 
van de bestuursleden aan de deur 
verwachten om de contributie/donatie 
in contanten te innen. 
Wilt u lid of donateur worden van 
deze gezellige vereniging of wilt u uw 
lidmaatschap wijzigen, dan kunt u 
mailen naar:
ijsver.dezietak@gmail.com
Gelieve de wijzigingen voor 1 novem-
ber door te geven. Een familielid-
maatschap kost € 10,00 voor thuis 

wonende kinderen boven de 18 jaar-
wordt er € 3,00 per kind extra be-
rekend. Donateurs betalen € 3,00. 

Het is een moeilijke tijd voor een 
ieder, zorg goed voor elkaar en wij ho-
pen u op een later moment in goede 
gezondheid te ontmoeten.

Namens het bestuur van 
de ijsvereniging,

Linda Wolf

Agenda 
Jaarvergadering ijsvereniging “de 
Zietak” 2019/2020/2021

Datum: 
Dinsdag 29 maart om 20.00 uur in 
“de Boete”. Het betreft een uitgestelde 
jaarvergadering in verband met het 
Coronavirus.

De jaarvergadering is openbaar, de 
coronamaatregelen die op dat mo-
ment gelden worden nageleefd. 

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Jaarverslag kascommissie
6. Bestuursverkiezing:
    Herkiesbaar: G.J. de Vries 
  Aftredend: B. Sluiter (voorzitter)
  Jan Westerink zal de rol van voor-
  zitter overnemen van B. Sluiter.
  Nieuwe leden: Mariska Hilgers
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 
  één uur voor de vergadering 
  melden bij de voorzitter: Jan 
  Westerink, telefoon: 06-22170716

7. Activiteiten nieuw seizoen: darten, 
    oudejaarsdaginvulling, geplande 
    werkzaamheden op- rondom de 
    baan
8. Verkiezing kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Activiteiten

• Handwerkclub

2 Februari 2022
Eindelijk was het zover en konden we 
weer bij elkaar komen. Deze middag 
waren we met zijn negenen. Er waren 
wat afzeggingen vanwege ziekte en 
andere verplichtingen. We hadden 
deze middag een nieuw lid in ons mid-
den.

Gerda Koopman kwam een kijkje 
nemen om te zien of het wat voor 
haar was. Het is de bedoeling dat ze 
mij gaat assisteren en zelf ook iets 
creatiefs in gaat brengen.
Omdat we elkaar zo’n lange tijd niet 
hadden gezien was er heel wat te 
bepraten. Al het wel en wee werd 
besproken. Er waren vier dames jarig 
geweest namelijk Tiny, Ada, Geke en 
Jantje.

Zij hebben een kaart ontvangen en 
werden nog van harte gefeliciteerd.
Deze middag gingen we in het kader 
van de olympische winterspelen een 
schaats borduren op plastic stramien. 
Twee helften borduren en aan elkaar 
naaien met een paperclip ertussen als 
ijzer.
De traktatie bij de koffie en thee as 
van Ada.

De schaatsen waren goed gelukt en 
kunnen gebruikt worden als sleutel-
hanger of cadeau-label.
Toen we weer huiswaarts gingen 
kreeg iedereen nog een stencil mee 
met daarop de namen, adressen, tele-
foonummers en geboortedata van de 
deelneemsters.

Het was weer een gezellige middag.

16 Februari 2022
Het was een stormachtige dag maar

gelukkig waren de weergoden met 
ons en was het droog bij aankomst en 
vertrek. Vanaf 13.00 uur kwamen de 
eersten binnenwaaien. We waren met 
elf personen deze middag. Nadat we 
weer bijgepraat waren over het laat-
ste nieuws en het weer gingen we aan 
de slag. We gingen een cadeau tasje 
vouwen van een gekleurd A4 papier.

Na wat meet- en vouwwerk kon het 
tasje in elkaar geplakt worden. Toen 
moest er nog een versiering opgeplakt 
worden. Er lagen allerlei gestanste 
plaatjes klaar waaruit gekozen kon 
worden, maar eerst was er pauze met 
koffie of thee en een plak c e.
Daarna weer verder met plakken. 

Tot slot nog een paar gaatjes bovenin 
geprikt en een mooi bijpassend lint 
doorgeregen. De tasjes waren klaar 
en sommigen hadden er al een 
bestemming voor. Tot slot nog de 
vraag of er nog wensen of suggesties 
waren voor de volgende middagen.
Graag iets voor Pasen maken.
Daar wordt over nagedacht en komen 
we de volgende keer op terug.
Na deze gezellige middag waaide 
iedereen weer huiswaarts.

J. Blokzijl
 

• Snipperpadactie van woensdag 23 
februari 2022
Er waren weer veel vrijwilligers af-
gekomen op deze actie van de Werk-
groep Ommetjes. Ook moeders 
en oma’s met kinderen (het was 
voorjaarsvakantie) hielpen mee om 
de snippers te verspreiden op deze 
eerste mooie dag van het nieuwe jaar. 
Het was lenteachtig. 

Allereerst moest het bos gecontro-
leerd worden of het veilig was om te 
werken na de drie stormen die we 
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Een grote groep met vrijwilligers was 
hierbij paraat. Gewapend met krui-
wagens, harken en een goed humeur. 
Niet onbelangrijk, het zonnetje had-
den we ook meegekregen. Een fijne
dag om samen te zijn met buren en 
dorpsgenoten.

Al vrij snel werd er enthousiast aan 
de klus begonnen en gelukkig maken 
vele handen, groot en klein, licht 
werk.  Als beloning een pakje fris, een 
bakkie koffie en at lekkers voor na 
de noeste arbeid. 
Ommetjes Klijndijk is ook dit jaar 
weer, dankzij de hulptroepen, een 
aantrekkelijke route waar menig 
dorpsgenoot een wandeling zal gaan 
doen. Ook aan de gevleugelde bewo-
ners van het bos is vanmiddag ge-
dacht. De nestkastjes zijn schoonge-
maakt, kozijnen opgelapt, scharnieren 
gesmeerd  en nieuwe  nestkastjes 
opgehangen waar een rumoerige 
huurder had huisgehouden. 
Het voorjaar mag wat mij betreft nu 
komen. Kom mee naar buiten alle-
maal, daar horen wij de ….

Margriet Blokzijl

Supporter van Schoon 2022

Het zou fantastisch zijn als er nog 
meer mensen zich zullen aanmelden
voor de landelijke schoonmaakdag op 
zaterdag 19 maart 2022!
Dan gaan we zwerfafval opruimen in 
en om Klijndijk!

Heb je zin om te helpen?
We zien jullie, jong en oud, dan graag 
om 9.00 uur bij Oes Hokkie.

Aanmelden via: 06-42744486  of  
gekelienp@hotmail.com

Samen tegen Zwerfafval!

hadden gehad. Er bleek 
slechts één boom over het 
pad te hangen en nadat 
deze omgezaagd was, kon 

er veilig gewerkt worden.

Het was allemaal nogal twijfelachtig 
of het wel door kon gaan, want de 
gemeente die de snippers altijd levert, 
wilde dat niet meer. Ze konden ze 
goed verkopen aan de biomassacen-
trales. Na veel soebatten lukte het 
toch om 10 kuub los te krijgen. Uit 
eindelijk bleek dat ze wel de normale 
hoeveelheid (20 kuub) hadden ge-
leverd, maar of we volgend jaar nog 
wat krijgen is maar de vraag. Daar-
door konden we pas op het laatste 
moment de snippers verspreiden met 
trekker en kar (dank daarvoor Jan 
Reinders).

Tussendoor was er koffie of fris oor 
de kinderen, verzorgd door Dorpsbe-
lang.
Ook de nestkastjes werden gecon-
troleerd. Ongeveer 50% van de 
kastjes die nog intact waren, hebben 
bewoning gehad. Omdat deze kastjes 
ook al weer ca. 10 jaar oud zijn, heb-
ben we ook een aantal nieuwe kastjes 
opgehangen.
Nadat ook bij het “Kolkje” de snippers 
waren verspreid, konden we terug-
kijken op een mooie middag met als 
resultaat dat alles er weer piekfijn
uitziet. Alle vrijwilligers van harte 
bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

Jan van der Mark, 
werkgroep Ommetjes

• Voorjaarspoets van de ‘Ommetjes 
Klijndijk’
Al bijna lente, dus in de voorjaarva-
kantie was daar weer de jaarlijkse 
snipperactie, nestkastjesschoonmaak- 
en controle van de Ommetje Klijndijk.
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hun jonge kind. Het thema dit jaar is: 
‘Swipe, stap, sprong ’. 

Op deze website mediaukkiedagen.nl 
staat onder andere meer informatie 
over de Media Ukkie Dagen, activitei-
ten tijdens deze campagne en tips. In 
aanloop naar de Media Ukkie Dagen 
wordt de website verder aangevuld.

Tablets, smartphones en tv’s hebben 
een grote aantrekkingskracht op de 
allerkleinsten. Binnen een klik be-
vinden ze zich in een andere wereld. 
Kinderen beleven hier veel plezier aan 
en het geeft ouders af en toe een mo-
ment voor zichzelf. Maar dreumesen, 
peuters en kleuters zijn nog te klein 
om hier wijs mee om te gaan en be-
geleiding van ouders en verzorgers is 
nodig. 

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 
maart t/m 1 april 2022 wordt aan-
dacht gevraagd voor 
mediawijsheid in de opvoeding van 
kinderen van 0 tot 6 jaar. Met het 
thema swipe, stap, sprong geven we 
antwoord op vragen, zoals: kun je 
een kind alleen met een tablet, tv, 
smartphone of boekje laten spelen 
of is samen beter? Hoe begeleid je 
een kind stap voor stap in de ‘digi-
tale wereld’? Hoe zet je media in, 
zodat een kind er ook iets van leert 
en sprongen maakt? En hoe maak je 
keuzes die aansluiten op de ontwikke-
ling van het kind? 

Er is een landelijk Webinar voor ou-
ders op 28 maart (20.00 - 21.00 uur) 
over dit onderwerp, houd onze web-
site bibliotheekodoorn.nl in de gaten 
voor het aanmelden.
Wil je je kind opgeven voor Kleintje 
Bieb mail dat dan naar:
info@bibliotheekodoorn.nl 
Doe het snel, want er kunnen slechts 
acht kinderen deelnemen en vol = vol. 

Bibliotheek
 
Nieuws

Kijk op www.bibliotheekodoorn.nl voor 
de actuele stand van zaken of activi-
teiten wel of niet doorgaan.

Digitaal café 
Voor al uw vragen over uw pc, laptop 
of smartphone op maandag 28 maart 
van 14.00 tot 15.30 uur in de Biblio-
theek Odoorn.  

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? 
Het is weer tijd voor uw jaarlijkse 
belastingaangifte. U krijgt hierover 
vanzelf bericht van de Belastingdienst. 
Ziet u er tegenop om digitaal belas-
tingaangifte te doen? Kunt u daar wel 
een beetje hulp bij gebruiken? Dat 
kan bij Bibliotheek Borger-Odoorn. 
U krijgt hulp van een budgetmaatje 
van Welzijnsorganisatie Andes bij het 
invullen van uw belastingaangifte. 
Daarvoor maakt u een afspraak voor 
het belastingspreekuur. 

Waar en wanneer? 
Bibliotheek Odoorn, dinsdagavond 29 
maart 

Meedoen? 
Uitsluitend op afspraak. U kunt zich 
aanmelden bij Gea Uil van Bibliotheek 
Borger-Odoorn, via e-mail 
g.uil@biblionetdrenthe.nl of telefo-
nisch 088-0128000.

Kleintje Bieb
Woensdag 30 maart van 15.00 tot 
16.00 uur kunnen kinderen van 3 tot 
6 jaar meedoen aan Kleintje Bieb in 
de Bibliotheek Odoorn en daar een 
parcours met een paar robotjes 
Beebot, Coco de krokodil lopen. 

Netwerk Mediawijsheid organiseert op 
25 maart t/m 1 april 2022 de Media 
Ukkie Dagen om ouders handvatten te 
bieden bij de mediaopvoeding van
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Cursus ‘Aan de slag met je 
DigiD’ in Odoorn
Tegenwoordig heeft iedereen 
een DigiD nodig om zelf over-

heidszaken online te regelen. Bijvoor-
beeld voor het online indienen van 
een declaratie bij je zorgverzekeraar. 
Of hoe krijg ik de QR code op mijn 
smartphone.
Daarom biedt de Bibliotheek Borger-
Odoorn in de Bibliotheek Odoorn in 
samenwerking met de Stichting Digi-
sterker, een beginnerscursus ‘Aan de 
slag met je DigiD’ aan. 

Cursisten leren hoe ze handig infor-
matie kunnen vinden en hoe ze iets 
moeten aanvragen, bijvoorbeeld bij 
de gemeente. Ook krijgen ze te zien 
wat de overheid allemaal over haar 
burgers weet, zoals de opbouw van 
de AOW. De overheid vraagt steeds 
vaker naar uw DigiD: de persoonlijke 
digitale sleutel voor de overheid. In 
de cursus leren cursisten hoe ze een 
DigiD kunnen aanvragen en hoe deze 
te gebruiken. 

Tijdens de cursus wordt ruimschoots 
aandacht besteed aan de website van 
de gemeente Borger-Odoorn: Hoe 
maak ik een afspraak? Hoe vraag ik 
een nieuw paspoort aan? Deelnemers 
aan de cursus moeten al wat ervaring 
hebben met computers en internet. Ze 
kunnen hun eigen laptop meenemen, 
maar we hebben ze ook beschikbaar. 
De cursus duurt drie dagdelen en 
wordt gegeven door docenten die de 
verschillende onderwerpen stap-voor-
stap uitleggen.
 
De cursus wordt gegeven op dinsdag-
morgen 12, 19 en 26 april van 9.30 
– 11.30 uur
De cursus is gratis en alleen voor 
inwoners van de gemeente Borger-
Odoorn. Lidmaatschap van de biblio-

theek is niet nodig. Aanmelden kan 
via de website van de bibliotheek 
www.bibliotheekodoorn.nl
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Bibliotheek Odoorn, 
Gea Uil 088-0128235.

Bibliotheek, 
Langhieten 5 in Odoorn

Oefenzaal bij Fysio 
Centrum Klijndijk 

Sinds een aantal maanden heeft Fysio 
Centrum Klijndijk, aan de Hoofdweg 
43, ook een grote oefenzaal tot haar 
beschikking. 

Inrichting oefenzaal
In deze oefenzaal hebben we appa-
ratuur en oefenmateriaal geplaatst 
zodat we vanaf nu ook alle patiënten 
kunnen behandelen die ruimere 
oefenfaciliteiten nodig hebben. Zoals 
bijv. revalidatie totale heup of knie. 

De apparatuur, waaronder de loop-
banden zijn geschikt voor laag be-
lastbare patiënten. Verder hebben we 
hier de beschikking over saturatie-
meters en bloeddrukmeters. Daardoor 
kunnen ook oncologie- , COPD- en 
COVIDpatiënten binnen deze set-
ting gerevalideerd worden. Overigens 
starten we ook met oefengroepjes 
voor patiënten die voor langere tijd 
willen blijven oefenen.

Breed aanbod van specialisaties
In Klijndijk hebben we inmiddels 
een breed aanbod aan specialisaties. 
Naast algemene fysiotherapeuten zijn 
er collega’s aanwezig op het gebied 
van manuele therapie, bekkenthera-
pie, sport, oedeemtherapie, claudi-
catio en Dry Needling. De praktijk 
voldoet aan de vereisten van alle 
verzekeraars op het hoogste niveau
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en deze worden tweejaarlijks 
gecontroleerd middels een 
audit. 

Naast de genoemde behandelingen 
kunt u in Klijndijk terecht voor het 
maken van echo’s en behandelingen 
met radiale en gefocusseerde shock-
wave. De fysiotherapeuten werken 
multidisciplinair en kunnen ook 
gebruik maken van de expertise in 
Beilen. 
Kortom een breed aanbod aan moge-
lijkheden. 

Interesse
Mocht u bewegingsklachten hebben, 
dan helpen wij u graag.

www.fysiocentrumbeilen.nl

Udik

Ja we mogen weer! Zien we u/je 
gauw.
Gelukkig eindelijk weer een PubQuiz, 
kaartavond, elkaar ontmoeten nieuwe 
en oude activiteiten organiseren, we 
pakken de draad weer op. We kunnen 
elkaar weer ontmoeten, we hopen dan 
ook dat jullie allemaal de weg naar 
Oes Hokkie weer weten te vinden. 

Oproep nieuwe bestuursleden
Helaas heeft nog niemand zich ge-
meld om eens te kijken of het bestuur 
iets voor hem of haar is. Het huidige 
bestuur bestaat uit vijf mensen en er 
moet echt wat bij om de taken beter 
te kunnen verdelen. Meer handen 
maken lichter werk!

De bestuursvergaderingen (1 x per 
maand) zijn informeel en gezellig en 
daarnaast hebben we onze jaarlijkse 
donateursvergadering. 

Wat zoeken we twee tot drie nieuwe 
bestuursleden om wat meer diversiteit 
te krijgen, frisse wind te creëren, vind 
je de activiteiten die we organiseren 
leuk en wil je dat we dat blijven doen 
en natuurlijk het allerbelangrijkste, 
wil je dat het dorpshuis voor Klijndijk 
behouden blijft, dan zoeken we jou. 
Is je interesse gewekt? Wil je wellicht 
nog meer informatie of wil je je aan-
melden hiervoor?
Vraag iemand van het bestuur of 
stuur 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 laat-
ste nieuws te publiceren. 

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 01 april a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties 

kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels. 

Kosten meteen voldoen.
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Dorpsbelang (DK)

We gooien het dorpsbudget er 
maar weer eens in. 

Dorpsbudget
Ook dit jaar heeft Klijndijk weer de 
beschikking over een Dorpsbudget; let 
wel, dit is niet van of voor Dorpsbe-
lang Klijndijk, maar voor u/jullie, ons 
dorp! 
Dus heeft/hebt u/je een idee, zie(t) u/ 
je iets waarvan u/je denkt, eigenlijk 
zouden we daar …. Nou precies voor 
dit soort zaken is een Dorpsbudget. 
Dus is er een idee, meldt het bij ons!  
  
Kaders en spelregels 
Algemeen uitgangspunt:
activiteit vindt plaats in Klijndijk en is 
openbaar toegankelijk voor de inwo-
ners van Klijndijk e.o. 

• Initiatieven dragen bij aan het ver-
  beteren van de leefbaarheid van de 
  gemeenschap in Klijndijk 

• Het betreft bij voorkeur activiteiten 
die onderling contact en ontmoe-
ting mogelijk maken en stimuleren 
dat mensen actief betrokken raken 

• Betrokkenen leveren een bijdrage in
  de vorm van meedenken, handen uit 
  de mouwen steken en of een finan
  ciële bijdrage 

• Activiteiten die duidelijk aan kunnen
   tonen dat er sprake is van draag-
   vlak hebben een streepje voor 

• Voorkeur gaat uit naar het inzetten
   van het budget voor incidentele
   activiteiten. Structurele kosten van 
   organisaties worden niet vergoed 

• Het initiatief is realistisch 

• Het initiatief dient geen privébelang

• Het initiatief is niet strijdig met de 
  wet en of gemeentelijke regelgeving

• Kosten van ingehuurde professionals
   die bij een activiteit worden betrok-
   ken worden afzonderlijk beoordeeld 

• De te organiseren activiteiten mo-
   gen niet reeds bestaande activitei-
   ten beconcurreren, overleg en 
   samenwerking moet juist gestimu-
   leerd worden 

• De opgenomen kosten van een 
   aanvraag worden beargumenteerd 
   en onderbouwd (er wordt dus ex-
   pliciet gevraagd naar een reële 
   begroting) 

• Daar waar deze spelregels niet 
   voorzien in specifie e omstandig-
   heden is Dorpsbelang Klijndijk be-
   voegd om conform de doelstelling
   van het dorpsbudget te besluiten.
 
• Dien dan een goed onderbouwd 
   voorstel in, welke voldoet aan de 
   doelstelling.

• Gebruik daarvoor het aanvraag-
   formulier. Lever deze inclusief de 
   gevraagde bijlagen in bij het be-
   stuur van Dorpsbelangen.

• Maak een begroting en onderzoek 
   of er ook andere fondsen zijn voor
   dit initiatief (dit is vooral belangrijk
   als het om grotere bedragen gaat).

• Bedenk goed wat de gevolgen zijn 
van je initiatief. Moet er bijvoorbeeld 
in de toekomst onderhoud plaats 
vinden? In dat geval kun je vragen 
of er hiervoor geld gereserveerd kan
worden in de meerjarenbegroting.

Als u/je vragen hebt, stuur dan een 
mail naar dorpsbelang Klijndijk: 
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com
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Kijk voor meer informatie ook 
op onderstaande sites:
 
Website BOKD: 

www.bokd.nl/wp-content/up-
loads/2020/02/Beleidsregel-Beste-
ding-en-verantwoording.pdf  
 
Of op de website van de overheid: 
http://decentrale.regelgeving.over-
heid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/
Borger-Odoorn/CVDR638176.html  

Dorpsbelang Klijndijk (DK) 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 verte-
genwoordigen en het aanspreekpunt 
te zijn voor diverse instanties zoals 
gemeente en woningcorporaties. DK 
is hierbij de ‘vinger aan de pols’ voor 
de inwoners van Klijndijk en kan niet 
zonder inbreng van haar inwoners.

We vergaderen elke tweede dinsdag 
van de maand in Oes Hokkie. U bent 
welkom om aan te schuiven.
Wilt u anderszins reageren naar DK, 
dit kan via:
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of 
de bestuursleden van Dorpsbelang.
0591-222267

Met vriendelijke groet,
Secretariaat Dorpsbelang 

Klijndijk

In het nieuws

In de laatste uitgaven van het Plaot-
selijk Nijs belichtten we regelmatig 
dorpsbewoners die zich in de media 
lieten horen of zien. Onlangs waren 
het Cor Hogenkamp en Jan Koopman 
die hun aandacht vestigden op de 
veiligheid van ons aller Klijndijk. 

Het bleef niet bij één keer om de 
aandacht hierop te vestigen. Het is 
inmiddels ook bekend bij verschil-
lende politieke partijen hoe over de 
vernieuwde Melkweg wordt gedacht. 
Het inmiddels bekende pleintje is ook 
één van de speerpunten van de alge-
hele veiligheid. Vele mensen hebben 
er een mening over. Het pleintje zal 
misschien verkeerstechnisch helemaal 
goed zijn, maar de handhaving en 
veiligheid is een ander punt. 

Om de situatie nog beter in beeld te 
brengen, zouden we misschien een 
zebrapad kunnen aanleggen die als 
oversteek naar het bos zou kunnen 
dienen. Wanneer men nu ziet hoe 
men het pleintje oversteekt, kan dit 
van toegevoegde waarde zijn. Ook 
zou er misschien een markering kun-
nen worden aangebracht, met het 
doel het opgeheven fietspad enbaar 
te maken. Er is momenteel geen door-
gaand fietspad meer (langs de Mel -
weg), maar deze verkeersdeelnemers 
zijn er nog steeds en zullen blijven.

Ook deze deelnemers (o.a. school-
gaande jeugd) willen graag met hun 
rijwiel de oversteek maken naar het 
bos. Ik weet niet of het nuttig is om 
vermelding of aanduiding hierover 
te geven zoals: Rechts heeft voor-
rang. Niet alleen Cor en Jan stonden 
in de belangstelling, ook ons redac-
tielid Tineke was met een ingezonden 
brief actief. Een mooi stukje over het 
“gratis gokparadijs” was te bewon-
deren in “Week in Week uit”. Ik hoop 
dat Cor en Jan met de gemeente voor 
de veiligheid van onze bewoners er 
eensgezind uit komen. 

Onze adverteerder de Fam. Schutrups 
stond met hun nieuwe MAN vrachtwa-
gen/winkelwagen op een foto afge-
beeld. Hiermee bezorgen ze een heel 
groot gebied in Drenthe en Groning-
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en. Ook de ijsvereniging 
(Hans Homan, Jan Wes-
terink en Gertjan de Vries) 
waren te bewonderen met 

hun plannen voor de ijsbaan. Door 
lege flessen te doneren via de donee -
knop bij Coop Schippers te Odoorn, 
hopen ze voldoende geld bijeen krij-
gen voor nieuwe verlichting. Dat zou 
toch geweldig zijn. 

Ook onze sponsor Shockwave centrum 
vermeldde in de krant over hun 
nieuwe uitgebreide oefenzaal. Hier-
door kunnen ze nu nog uitgebreider 
de klachten van de patiënten verhel-
pen. Met de apparatuur en oefenma-
teriaal kunnen ze nu alle patiënten 
behandelen die dit nodig hebben. 
Door een breed aanbod van speciali-
saties. Naast algemene fysiotherapeu-
ten zijn er ook therapeuten beschik-
baar voor manuele, bekken, sport, 
oedeem, claudicatio en Dry Needling.

Tinus

Historische Vereniging 
Carspel Oderen

Paul Brood brengt geschiedenis tot 
leven met kaarten

Op donderdag 17 maart houdt Paul 
Brood in Ons Dorpshuis in Valthe 
(aanvang 20.00 uur) een lezing over 
het project Historische Atlas NL. Deze 
atlas brengt het verleden in beeld. Er 
zijn drie verschenen: De ware schaal 
van Nederland in 2020, Hoe Neder-
land zichzelf bijeen heeft geraapt 
(2019), de streekatlas De ware schaal 
van Nederland (2020) en de histo-
rische stadsatlas. Nederland steden-
land, 2021. Aan de hand van de vaak 
prachtige (manuscript)kaarten laat 
Brood zien hoe de kaarten de ge-
schiedenis vertellen, met daarbij  

vooral aandacht voor Drenthe. Samen 
met Martin Berendse is hij samenstel-
ler van de reeks Historische atlas NL 
(uitgeverij WBOOKS in Zwolle).

Oude kaarten kijken
Mensen kijken graag naar oude 
kaarten. Dat blijkt uit de grote be-
langstelling voor atlassen. Historische 
kaarten zijn een mooie aanleiding om 
door onze geschiedenis te wandelen. 
Daarbij kijkt Brood niet alleen naar de 
gedrukte kaarten. Verrassend zijn ook 
de vele, nauwelijks bekende, manu-
scriptkaarten die vroeger zijn ge-
maakt. Met een historische atlas kan 
je meer inzicht in onze geschiedenis 
krijgen.  

Pauline Broekema
Bevrijdingslezing: terug naar Drenthe

Dinsdag 5 april komt Pauline Broeke-
ma, schrijfster en oud-verslaggeefster 
van het NOS-journaal, naar Exloo. In 
haar lezing, die in 2020 vanwege co-
ronamaatregelen niet door kon gaan, 
vertelt zij over haar journalistieke 
carrière, maar vooral over haar schrij-
verschap. Het accent deze avond ligt 
op haar boek Het uiterste der zee, dat 
in het noorden van ons land speelt. 
De lezing wordt samen met de biblio-
theek van Odoorn georganiseerd. 
Aanvang 20.00 uur in diner-café Bus-
semaker in Exloo. 

Ze werkte 34 jaar als redacteur-
verslaggever bij het NOS-Journaal. In 
2018 stopte ze bij de NOS. Haar jour-
nalistieke carrière begon in Drenthe. 
“Ik begon in Drenthe. Bij de Meppeler 
Courant (Boom Pers). Daarna bij het 
Noordhollands dagblad en Hier en Nu 
radio (NCRV). Veel van wat ik daar 
leerde breng ik nog altijd in praktijk.” 
Vandaar de titel Terug naar Drenthe. 
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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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Tweede Wereldoorlog 
terugkerend thema
Dat de Tweede Wereld-

oorlog in haar werk een terugkerend 
thema is heeft deels te maken, denkt 
Pauline, met haar achtergrond. De 
familie van moederskant zat in het 
verzet, haar oom Pieter werd in 1944 
door de bezetter vermoord. “Als ik bij 
mijn grootouders in Het Boschhuis 
logeerde dan was de oorlog altijd aan-
wezig. Die liep als een scheidslijn door 
hun bestaan. Voor de bezetting was 
het leven goed geweest. Daarna werd 
het nooit meer zoals het was.” 

Pauline vertelt wat er komt kijken 
bij het schrijven van een boek. Het 
onderzoek dat er aan vooraf gaat en 
het schrijven zelf. Maar ook zal ze ver-
tellen over Het Boschhuis, de kroniek 
van haar familie (2015). Tevens gaat 
ze in op haar werk als journalist. 
‘De titel van de lezing “Terug naar 
Drenthe,’ zegt ze “refereert ook aan 
gelukkige herinneringen uit mijn 
jeugd. Ik ben geboren in de stad 
Groningen en we gingen vaak naar 
Drenthe. Naar het bos, de heide 
van Dwingeloo, lange wandelingen 
maken, pannenkoeken eten. Odoorn 
en omstreken brengen beelden terug 
van heerlijke vakanties, eindeloze 
fietstochten en schoolreisjes. Drenthe
was vaak de bestemming. En de zon 
scheen altijd.” 

Corona-maatregelen?
Voor het bijwonen van de lezing 
houden wij ons aan de geldende co-
ronamaatregelen (aantal, wel of geen 
mondkapje, coronatoegangsbewijs). 
Leden en gezinsleden van de ver-
eniging en leden van de bibliotheek 
hebben gratis toegang en niet-leden 
kunnen de lezing bijwonen tegen een 
entree van € 5,00 per persoon. 

Workshop Bloemschikken

Ook de lentekriebel te pakken?
Ik heb weer een leuke workshop 

op stapel staan.
Het paasstuk dat we gaan maken 

is te zien op:
   Stoer Met Bloemen 
   Gerjanne van Rieke 

De kosten van de workshop zijn 
29,50 euro. 

Dit is inclusief al het materiaal, 
ondergrond, koffie/thee en iet

lekkers. 

De workshop zal weer plaats 
vinden in het dorpshuis 

”Oes Hokkie”
Wanstraat 7, 7871 PA in Klijndijk.

Meld u vooraf aan voor deze 
leuke en gezellige workshop.

De data zijn:
• Dinsdag 29 maart 19.30 uur

• Donderdag 31 maart 19.30 uur
• Zaterdag 2 april 14.00 uur 
• Zaterdag 2 april 19.30 uur 

• Dinsdag 5 april 19.30 uur (even-
tueel bij voldoende opgave)

Voor info en opgave 
kunt u terecht bij:

Gerjanne van Rieke, 
Stoer met bloemen.

Melkweg 5
7871 PE Klijndijk

stoermetbloemen@gmail.com
06 – 255 333 24
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Nederlandse taal

We kunnen wel eens denken dat een 
vreemde taal moeilijk is om te leren. 
Je kan, als je mij mag geloven, ge-
makkelijker Frans leren. Lees onder-
staand gedicht maar eens. Ik kwam 
het een poos geleden eens tegen 
en nu begrijp ik dat mensen uit het 
buitenland Nederlands zo moeilijk 
vinden. 

Ik geef al een paar jaar ‘onregelma-
tig’ Nederlandse les aan nieuwe Ne-
derlanders en die vragen me soms 
dingen uit te leggen over de gram-
matica. Ik dacht dat ik goed was in 
grammatica, maar nee hoor! Niet in 
die van het Nederlands. Geen enkele 
structuur.

Maar fout is natuurlijk ‘ik riep’ bij 
het rapen

Want riep komt van roepen. Ik 
hoop dat u ’t weet

En dat u die kronkels beslist niet 
vergeet

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg 
ik: ik riep

Nu denkt u van snoepen, dat 
wordt dan ik ‘sniep’?

Alweer mis, mijn beste. Maar u 
weet beslist

Dat ried komt van raden, ik denk 
dat u ’t wist

Komt bied dan van baden? Wel-
nee, dat wordt bood

En toch volgt na wieden beslist 
niet ‘ik wood’

‘Ik gaf’ hoort bij geven, maar ‘ik 
laf’ niet bij leven

Dat is bijna zo dom als ’ik waf’ 
hoort bij weven.

Zo zegt men; wij drinken en 
hebben gedronken

Maar echt niet: wij hinken en 
hebben gehonken

’t Is moeilijk, maar weet u, van 
weten komt wist

Maar hoort bij vergeten nou 
logisch vergist?

Juist niet, zult u zeggen, dat komt 
van vergissen

En wat is nu goed? U moet zelf 
maar beslissen

Hoort bij slaan nu: ik sloeg, 
ik slig of ik slond?

War bij gaan hoort: ik ging niet: 
ik goeg of ik gond

En noemt u een mannetjesrat 
nu een rater?

Dat geldt toch alleen bij een 
kat en een kater.

U ziet, onze taal beste dames 
en heren,

Is, net als ik zei, best moeilijk 
te leren!

De moeilijke Nederlandse taal

  Men spreekt van een lot en 
verschillende loten

Maar ’t  meervoud van pot is 
natuurlijk geen poten

Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik: 
ik vloog

Maar zeg nou bij wiegen beslist 
niet: ik woog

Want woog is nog altijd afkomstig 
van wegen

Maar is dan ‘ik voog’ een 
vervoeging van vegen?

Wat hoort er bij zoeken? Jazeker: 
ik zocht

En zegt u bij vloeken dus logisch: 
ik vlocht

Welnee, beste mensen want vlocht 
komt van vlechten

En toch is ‘ik hocht’ niet afkomstig 
van hechten

En bij lopen hoort liep, maar bij 
kopen geen kiep

En evenmin zegt men bij slopen 
‘ik sliep’

Want sliep moet u weten, dat 
komt weer van slapen
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