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Van de redactie

Inzending voor deze uit-
gave van ‘t Plaotselijk Nijs 
was 1 april (geen aprilgrap). Daarom 
nog snel iets uit de duim gezogen. 
Ik had net wat kalk op het gazon 
gestrooid. Twee tellen later vliegen je 
de sneeuwvlokken om de oren. 

Wat we niet mogen vergeten, is dat 
we toch mooie zonnige dagen heb-
ben gehad. Al lijkt dit op dit moment 
wel alweer lang geleden. De bekende 
gezegdes komen dan meteen weer 
boven drijven. ‘Maart roert zijn staart’ 
en ‘April doet wat hij wil’. Gelukkig 
kunnen wij het weer niet regelen. 

Wat we wel met elkaar kunnen rege-
len is een goed gevulde dorpskrant. 
Heeft u iets wat u graag met anderen 
wilt delen? Zet het eens op de mail 
richting het Plaotselijk Nijs. Misschien 
kunnen wij dat plaatsen. 

Wij zien uw verhalen, belevenissen, 
ervaringen, recepten enz. graag te-
gemoet.

De redactie,
plaotselijknijs@gmail.com

Tineke, Paula en Tinus

Bedankje
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Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 06 mei 2022
Verschijningsdatum

week 20 (16 t/m 22)

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.

Lieve mensen,

Hierbij wil ik jullie en namens 
Lammie ook, bedanken voor al die 
mooie kaarten en bloemen tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis en 
revalidatiecentrum Weidesteyn in 
Hoogeveen. En bij thuiskomst.

Gienus en Lammie Ekkelkamp
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meester wel een verhaaltje schrij-
ven en dan mocht ik dat ook staand 
voor in de groep voorlezen. Mijn 
spreek(lees)beurt ging toen over de 
vier discusvissen bestemd voor in 
mijn vaders aquarium. Dat we die 
tropische, tot de Cichliden behorende 
prachtig kleurende vissen, helemaal in 
Amsterdam gekocht hadden en dat ze 
25,00 euro per stuk hadden gekost, 
dus in totaal 100,00 euro. 

En dat mijn vader speciaal daarvoor 
een met piepschuim geïsoleerde bak 
achter in de kofferbak an de auto 
had gemaakt om die mooie prachtige 
speciale vissen in te vervoeren. Na-
tuurlijk gevuld met het aquariumwater 
van uit de speciale vissenwinkel uit 
Amsterdam. We reden helemaal over 
de Afsluitdijk terug in onze verschrik-
kelijk oude Ami 8. Alle 250 kilometers 
met een gangetje van 80 kilometer 
per uur. Terug naar huis. Thuisge-
komen moesten de vissen in een 
plastic emmertje langzaam wennen 
aan het aquariumwater en de tempe-
ratuur. De vissen zagen bleek van de 
reis en wij volgden uitgebreid ieder 
beweginkje van iedere vis.

Voor we naar bed gingen mochten de 
vissen vrij in het aquarium zwemmen. 
De lichten van het aquarium floepten
uit en konden we toch niks meer 
zien. De vissen gingen nu ook slapen. 
De volgende morgen zaten we weer 
voor het aquarium. We telden maar 
2 discusvissen. En toen de aquarium-
lampen aan floepten, zagen we e niet 
meer. Na een halve ochtend zoeken 
bleken de vissen achter het kurk 
van de aquarium wanden geschoten 
te zijn. Waarschijnlijk geschrokken 
van het aanfloepende licht. Alle vier
dood. Alle kinderen in de groep en de 
meester hebben er flink om gelachen
en ik kreeg een 8! Tegenwoordig heb 
ik zelf geen huisdieren.

 
   Belangrijke data

April
15 kaartavond
16 oud papier
16 darten
20 handwerkclub
20 donateursvergadering Udik
22 pubquiz
26 jaarvergadering Carspel Oderen

Mei
04 handwerkclub
04 stille tocht/start Valthe
11 koffiemorg
18 handwerkclub
21 oud papier
21 darten
22 brunch

Het onbevangen kind

In mijn hoofd krioelt het af en toe van 
de verhalen en overdenkingen. Bij 
wijze van spreken brei ik af en toe, 
wanneer ik even niks te doen heb, de 
werkelijkheid en fantasie aan elkaar. 
Dan zou ik een kantje vol kunnen 
schrijven over een wasknijper of ben 
ik in gedachten in een heel andere 
wereld. En zo af en toe ben ik ook 
helemaal leeg en zijn de verhaaltjes 
helemaal op. Dan moet er iets ge-
beuren waardoor mijn verhalenbrein 
weer geactiveerd wordt. Gelukkig 
maak ik veel mee en beweeg ik mij 
gedurende de week op veel verschil-
lende locaties. En dus gebeurt er veel 
in mijn hoofd. 

Zo moest ik op de basisschool eens 
een spreekbeurt houden voor de 
groep en daar zag ik verschrikke-
lijk tegenop. Maar ik mocht van de
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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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Wel vind ik alle dieren en 
sowieso alles wat leeft 
boeiend. Zo werk ik op 

invalsbasis op een houtbewerkings-
locatie. Ik vervang daar al een paar 
maanden een collega. Maar die komt 
weer terug en ik ben daar nu niet 
meer nodig. Vaste collega’s heb ik 
nooit. Vaste werklocaties daarom ook 
niet. Dus is het gek dat ik op deze lo-
catie vriendjes ben geworden met het 
spinnetje onder de waterleiding op de 
wc? Ja, dat is gek. Dat weet ik! Maar 
al die maanden zit dat beestje daar, 
helemaal alleen en lekker rustig. Blijk-
baar ben ik de enige die het beestje in 
de gaten heeft. Waar leeft dat beestje 
van? En hoe oud wordt zo’n spin ei-
genlijk? Worden hier alleen de pot en 
de vloer schoon gemaakt? 

“Spin, wat een geluk voor jou!” Mijn 
laatste minuut op deze locatie brak 
aan. Het doosje van mijn fruit nam ik 
mee naar de wc en stopte “Spinnie” 
in het doosje om hem mee te nemen 
naar huis. Tsjaa iedereen heeft zo z’n 
kronkel. Thuis liet ik Spinnie vrij onder 
de wasbak in de wc. Spinnie kan 3 
jaar worden en is een “trilspin” (Even 
in verdiept wat voor huisdier ik nu in 
huis heb genomen). Blijkt dat in een 
gemiddeld huis 1000 spinnen wonen. 
Okay ik heb met die 1000 geen band! 
Maar met Spinnie wel. Mijn moeder 
is onlangs naar het toilet geweest. Ik 
heb Spinnie nooit meer gezien.

PD

Korenfestival

Onlangs heeft het bestuur van het 
Korenfestival Gemeente Borger-
Odoorn besloten om het 5e Korenfes-
tival weer te gaan organiseren. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat het 
dit jaar weer haalbaar is om het door 
te laten gaan. De koren hebben het 
moeilijk om weer op te starten. 

Er zijn landelijk ongeveer 25.000 
zangers(essen) gestopt. Ook in het 
koor merk je nog wel problemen met 
de stemmen. Niet iedereen is onge-
schonden uit de afgelopen periode 
gekomen. Toch hebben wij er alle 
vertrouwen in dat het weer een mooi 
festival zal gaan worden. 

Bent u liefhebber van koorzang? Dan 
is dit een mooie gelegenheid om u te 
oriënteren bij welk koor u zich wilt 
aansluiten in onze gemeente. 

Wij hopen u op 12 november in het 
Anker te Borger te ontmoeten.

Tinus

In het nieuws

De beachvolleybalsters Katja Stam 
(Klijndijk) en Raïsa Schoon lieten weer 
van zich horen. In Mexico waar ze 
momenteel actief zijn, kregen we het 
bericht van het behalen van een fin -
leplaats. Deze finale wisten e echter 
niet te winnen. Een week later alweer 
een bericht. De finale an het Mexci-
caanse Tlaxcala Challenge Tournooi 
hadden ze bereikt en gewonnen.

Katja en Raïsa gefeliciteerd met deze 
overwinning.

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 06 mei a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com
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De schone Zietak

Overleg werkgroep “de Schone 
Zietak” bij waterschap Vechtstromen.

Op donderdag 10 maart is een delega-
tie van de werkgroep voor overleg en 
presentatie van een aantal resultaten 
van onderzoeken door Vechtstromen 
en de gemeente Borger-Odoorn 
op bezoek geweest bij waterschap 
Vechtstromen. Als eerste werden 
de resultaten van het slibonderzoek 
gepresenteerd. Er zijn over de totale 
lengte, vanaf de kom (Hoofdweg) 
tot aan de dam bij het gemaal, van 
de Zietak boringen verricht naar de 
dikte van de sliblaag. Het traject van 
ongeveer 650 meter is in twee delen 
opgedeeld waarbij de eerste 135 
meter vanaf de kom één gedeelte is 
en de overige 515 meter het tweede 
gedeelte.

De sliblaag in het twee gedeelte is 
gemiddeld 20 tot 30 centimeter. In 
het eerste gedeelte variërend van 70 
tot 100 centimter. Een combinatie van 
blad, zuidwestenwind en overstort. Al 
wil de gemeente van het laatste niet 
zoveel weten. De kwaliteit van het 
slib valt binnen de normen dat het 
bij baggeren op de wal gestort mag 
worden.
Er zijn geen extreme waardes vast-
gesteld, wel waren de oliën aan de 
hoge kant.
Dit komt waarschijnlijk door de hef-
tige buien na een periode van droogte 
waardoor deze van de weg in het riool 
terechtkomen en via de overstort in 
de Zietak. 

Het waterschap gaat komend najaar 
het eerste gedeelte uitbaggeren en 
het slib wordt naar een depot afge-
voerd. Na het baggeren zal het water-
schap periodiek gaan controleren op 
de dikte van de sliblaag, om tijdig 

actie te kunnen ondernemen. 

Als tweede werden de resultaten van 
het onderzoek, in opdracht van de ge-
meente Borger-Odoorn, van het riool-
stelsel gepresenteerd. Uit beelden van 
de rioolrobot bleek dat het buizenstel-
sel schoon en intact is. Dit onderzoek 
betrof het riool rond het gemaal aan 
de Hoofdweg en in de Visserstraat.
Tot slot werd uitleg gegeven over 
de monitoring van de pomp aan de 
Hoofdweg.

Sinds een paar jaar wordt dit con-
tinue in de gaten gehouden en zo-
doende kan men precies zien hoe 
vaak en wanneer de overstort in 
werking treed. De laatste jaren is dat 
ongeveer tien keer per jaar, wat de 
medewerker van het waterschap aan 
de hoge kant vond. De overstort treed 
in werking bij buien van ongeveer 20 
mm per uur.

De gemeente en het waterschap 
hebben een extern bureau in de 
arm genomen om de resultaten over 
elkaar te leggen om te kijken of er 
iets te doen is aan de frequente over-
stort.
Hierbij wordt het gehele rioolstelsel 
wat via Klijndijk (o.a. Valthe en deel 
Odoorn) naar Sleen loopt bekeken en 
zo nodig worden er extra meetinstru-
menten ingezet. Ook wordt getracht 
het hemelwater van de huizen in 
Valthe/Klijndijk versneld van het riool 
los te koppelen. 

Enkele complicerende factoren in het 
geheel zijn de klimaatverandering, 
heftige buien, geen doorstroming 
in de Zietak en de ligging van het 
rioolstelsel. De Zietak is de enige 
mogelijkheid voor een overstort in de 
omgeving omdat Klijndijk het laagste 
punt is en er verder geen open water 
in de buurt is.
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Om meer inzicht te krijgen 
in de stankoverlast worden 

door de werkgroep de meldingen/
klachten vanaf nu weer bijgehouden. 
Wanneer stinkt het, waar, hoe lang 
en is er een oorzaak, bijvoorbeeld in 
de vorm van een regenbui. Eventueel 
vastgelegd met foto’s.
Klachten mag je mailen naar: 
• Margriet Blokzijl 
   magniet@gmail.com en/of 
• Erik Wellen 
   erikwellen@hotmail.com 

Al met al een verhelderende bijeen-
komst waarbij alle partijen zich in-
zetten voor een permanente oplossing 
voor de overstort in de Zietak.

Namens werkgroep 
“de Schone Zietak”,

Erik Wellen

Activiteiten

• Handwerkclub

2 Maart 2022
Heerlijk weer aan het begin van de 
lentemaand. Gerda was al vroeg pre-
sent om mij te helpen met alles klaar 
te zetten. Ze had een tas vol leuke 
breisels meegenomen om te laten 
zien aan de dames. Ik had ook wat 
paasspullen meegenomen, welke we 
in de loop van de tijd hadden gemaakt 
en ook nog een paar nieuwe haak- en 
breiwerkjes. We hadden alles uitge-
stald op een tafel.

Er waren vijf afzeggingen. De anderen 
kwamen langzamerhand binnen en 
konden de paasspullen bekijken. Een 
hele boel kwam hen bekend  voor, 
want ze hadden er al veel van ge-
maakt. Na even bijgepraat te hebben 
gingen we aan de slag.

We gingen een lentekaart maken. 
Iedereen kreeg een kaart met daarop 
in alle richtingen “Lente” gestanst. In 
het midden was een ovaal en daarop 
moest een uitgeknipt stofje worden 
geplakt.
Er was keuze uit stof met viooltjes, 
krokussen en vlinders in allerlei 
kleuren. Een stofje gekozen en deze 
op dubbelzijdig plakband plakken, uit-
knippen en op de kaart plakken. Toen 
nog een bijpassende dubbele kaart 
erbij gezocht en de lentekaart daarop 
geplakt. Daarna enkele contouren 
met bijpassende tinten met viltstiften 
inkleuren.

Na de pauze met koffie, thee en ee
koekje gingen we weer verder met 
kleuren.
Het resultaat was een fleurige
lentekaart. Er was nog tijd over om 
een eenvoudige paaskaart te maken 
met plaatjes van kippen en hanen. We 
zijn nog even in het verleden gedoken 
vanaf 1 januari 2013. Wat hadden we 
veel gemaakt en wat waren we vaak 
uit eten geweest bij de Paasbergen. 
Na deze leuke herinneringen gingen 
we weer vrolijk huiswaarts.

23 Maart 2022
Prachtig lenteweer met 19 graden. 
Heel uitzonderlijk voor deze tijd van 
het jaar. Er waren zes afmeldingen 
vanwege ziekte, uitstapjes en tuin-
ieren. Eerst even weer bijpraten.
Roelie was jarig geweest en heeft een 
kaart ontvangen en werd nog van 
harte gefeliciteerd.

We gingen iets maken voor Pasen. Er 
kon gekozen worden uit een gehaak-
te, gebreide of een stoffen ki . Voor 
de gebreide kip moesten twee vier-
kanten worden gebreid en voor de 
gehaakte een rechthoek gemaakt.
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• Herfstfair 2022
Alhoewel het nog vroeg is in 
het jaar, zijn wij als commissie 

al weer bezig met de voorbereidingen 
van de Herfstfair 2022! Wij hebben 
er in ieder geval heel veel zin in ook 
omdat we met veel plezier terugkijken 
op vorig jaar.

De datum die we in onze agenda 
kunnen zetten voor deze feestelijke 
dag is: zaterdag 1 oktober, tijd 11.00 
- 16.00 uur op het veld bij ons dorps-
huis Oes Hokkie aan de Wanstraat.

Een aantal deelnemers van vorig jaar 
heeft alweer toegezegd graag op de 
fair te willen staan voor de verkoop 
van hun producten en specialiteiten! 
We willen ook dit jaar weer een diver-
siteit aan kramen en producten pre-
senteren. Misschien kent u iemand die 
een leuk product verkoopt of die een 
mooie hobby heeft en interesse heeft 
om op onze fair te staan; vertel het 
door! Of misschien heb je zelf inter-
esse om een kraam of tafel (beperkt 
aantal) of grondplaats te huren.

We hebben een nieuw mail adres : 
fairklijndijk@gmail.com en we zijn ook 
te volgen op Facebook: Fair Klijndijk
Alle info/reglement zal binnenkort 
weer op de website van Udik komen 
te staan, alsmede het opgaveformu-
lier.

We hopen op veel deelnemers en ook 
op veel bezoekers natuurlijk, want de 
uitstekende, bijna professionele cate-
ring zal ook weer aanwezig zijn voor 
een lekker hapje en drankje op het 
sfeervolle ingerichte veld. Kortom iets 
om naar uit te kijken.

Jeroen, Jan, Cor, Alie, 
Karin en Marianne

De stoffen kip werd g -
maakt van een halve cir-
kel. Al gauw had iedereen 
een keuze gemaakt gingen 

flink aan de slag. oor sommigen was 
het wat onwennig, want er was lang 
niet gebreid of gehaakt. De stoffen kip
was wat gemakkelijker te maken. Een 
naadje dichtnaaien, onderaan rimpel-
en en opvullen. Halverwege even weer 
pauze met een traktatie van Roelie.

De kleindochter van Roelie had cup-
cakes gebakken en zij verkocht ze 
om geld in te zamelen voor Oekraïne. 
Het bedrijf van de kleindochter deed 
de helft van de opbrengst erbij. De 
cupcakes waren heerlijk en een ieder 
hoopte dat het een heel goede op-
brengst zou worden.

Na de pauze weer verder met onze 
werkjes. De gebreide en gehaakte 
lapjes moesten aan elkaar worden ge-
naaid en opgevuld. Toen nog een kam 
en snavel van vilt eraan gemaakt en 
nog twee wiebeloogjes erop geplakt. 
De kippen waren goed gelukt en kun-
nen op de paastafel staan. Nadat we 
samen hadden opgeruimd ging ieder 
weer voldaan naar huis.

 
Janny Blokzijl

• Potgrondactie 2022
Na een Coronapauze van twee jaar 
was er op 19 maart weer de jaarlijkse 
Potgrondactie!
Dit jaar trokken de Activiteitencom-
missie van Udik/DK en IJsvereni-
ging de Zietak samen het dorp in 
en verkochten we ook viooltjes. We 
hebben onder een stralende zon 9,5 
pallets potgrond verkocht, 555 zak-
ken! En 109 trays viooltjes.

Klijndijk, bedankt voor deze 
enorme opbrengst!
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• Pubquiz
Na een onderbreking van 
vier maanden was het 

dan eindelijk weer zover. We mochten 
weer. In totaal waren er acht teams 
die met elkaar de strijd aangingen. De 
bedenkers van de vragen hadden deze 
keer best wel een aantal moeilijke 
vragen op papier gezet. Daardoor was 
de totale score niet heel hoog. 

Team drie bestaande uit: Lars Stam, 
Ron Stam, Alie Siebring en Harmke 
van Oosten en team zeven bestaande 
uit: Jasper Pomp, Kees Pomp, Jan 
Brinks en Hillie Drent presteerden 
het om aan het eind van de avond 
evenveel punten te hebben vergaard. 
56 Punten was hun deel. Dus moest 
er nog een finalev aag komen. Team 
zeven wist de vraag: hoeveel mensen 
er in Klijndijk met de Gemeenteraads-
verkiezingen gestemd hadden, het 
beste te beantwoorden. (Het waren 
er 323, precies de helft van de 646 
stemgerechtigden. Ook team één 
(Bertha en Arie de Goede, Rick Bosma 
en Marietje de Rijk) wist nog een 
prijsje te bemachtigen. Zij eindigden 
als derde. 

Vooral de gezelligheid voerde de 
boventoon. Eindelijk weer lekker klet-
sen tussen de vragen door, onder het 
genot van een hapje en een drankje.       
Het inmiddels razend populaire avond-
je uit onder de noemer “Pubquiz” 
wordt al in vele plaatsen gespeeld 
door jong en 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 gooshillie@ziggo.nl
U kunt zich als single opgeven of als 
duo. U wordt daarna in een team 
ingedeeld.  

De volgende Pubquizzen van dit 
seizoen zijn op 22 april en 20 mei.

• Kaarten
Na een Corona-onderbreking 
van een paar maanden kon 

er in maart en april gelukkig weer 
gekaart worden. De belangstelling 
voor het jokeren was helaas al een 
tijdje aan het afnemen en het lukte 
dan ook niet meer om daar nog be-
zette tafels voor te krijgen. Bleef 
over: het Klaverjassen. Als vanouds 
werd er weer gezellig gekaart en ook 
deze keren kwamen de messen geluk-
kig niet op tafel. Vergooit men zich 
een keer, wordt er niet moeilijk over 
gedaan. Dat tekent de sfeer van het 
kaarten in Klijndijk!

Uitslag 7 maart:
1. Mina Niemeijer     4825 punten
2. Ronald Baard     4806 punten

Uitslag 4 april:
1. Ronald Baard    5499 punten
2. Annemiek Kaspers    5413 punten
3. Rick Bosma     5235 punten

De laatste kaartavond van het seizoen 
is traditiegetrouw op Goede Vrijdag-
avond 15 april. Op deze avond wordt 
ook de winnaar bekend gemaakt van 
dit (korte) kaartseizoen.

• Brunch
Hoera! De brunch kan weer.
Zoals u al hebt kunnen lezen 

in de agenda van het Plaotselijk Nijs 
is de brunch gepland op 22 mei 2022 
van 11.00 uur tot 13.00 uur. We 
hopen er weer een fantastisch evene-
ment van te maken. 

Het heeft lang geduurd voordat het 
weer mocht en kon en daarom willen 
we het dit jaar weer met blij gemoed 
bij u aankondigen.

Voor de nieuwelingen in het dorp, de 
brunch is de ultieme kans om weer 
eens gezellig bij te kletsen, om nieu-

-14-



-15-



we mensen te leren ken-
nen en eens lekker te 
eten. Eten dat vers wordt 

bereid door de kookvrijwilligers.
In de week van 19 t/m 22 april komen 
de vrijwilligers weer bij u langs om 
te vragen of u mee wil doen. Voor de 
kinderen is er ook weer iets extra’s. 
Wat?  Dat blijft nog even een verras-
sing.
Omdat we zo blij zijn om dit jaar er 
weer een feestje van te maken, heb-
ben we besloten om iedereen dezelfde 
toegang te vragen. U kan meedoen 
voor de prijs van € 5,00. Jong en oud.

Dorpsactiviteiten voor iedereen:
Er worden veel leuke dingen georgani-
seerd in het dorp, zoals de dorps-
brunch, barbecue, kerst culinair etc. 
hiervoor vragen wij een financiële bij
drage. Wij vinden echter wel dat deze 
activiteiten voor alle dorpsbewoners 
toegankelijk moeten zijn en dat ie-
dereen mee moet kunnen doen. Nu 
kan het natuurlijk zo zijn dat u heel 
graag mee zou willen doen maar dat 
uw financiële situatie dit niet toelaat.
Is het nu zo dat u graag mee zou wil-
len doen, maar dat de kosten u tegen-
houden, laat het ons dan weten.

U kunt een mailtje sturen naar 
udik@live.nl of contact opnemen 
met Goos Drent of Janine Arends. 
Schroom niet om contact met ons op 
te nemen er valt vast iets te regelen 
zodat u er ook bij kunt zijn.

Spelletje

In de familie speelden we het spelletje 
dat we van twee woorden een ver-
haaltje moesten maken. 
Dit waren mijn woorden en dit is mijn 
verhaal.

=Eekhoorn en waspoeder=

Als ik opkijk van mijn boek, zie ik 
het eekhoorntje de boom in roetsjen. 
Pracht gezicht, dat kleine ranke 
beestje met die lange rode staart. 
Hij heeft haast, is al snel weer terug 
en neemt nog een keer de run naar 
boven. Dan is hij uit het zicht. Plot-
seling herinner ik me het boekje 
waaruit mijn moeder me voorlas. Zo 
gauw ik kon lezen, las en herlas ik 
het verscheidene malen. “Marieke 
en de eekhoorn”, door Mia Bruyn-
Ouwehand. Die naam. Ik vond het 
een hele spannende naam. Bruyn met 
zo’n gekke lange ij. Bruyn. Ik moest 
aan een paard denken. En Ouwehand. 
Geen eekhoorn in elk geval.

Ik sta op, ga naar boven en duik de 
rommelkast in waar de doos met 
oude kinderboeken moet staan. 
Nee. Van alles, maar niet hier. Op de 
logeerkamer staat ook nog een hele 
kast vol boeken. Na een kwartiertje 
zoeken, waarbij ik ook nog een hele-
boel andere leuke dingen tegenkom, 
komt het tevoorschijn uit één van de 
kastjes onder het schuine dak. Vaal-
geel intussen en aan de hoeken een 
beetje aangevreten door zilvervisjes, 
trek ik het ertussenuit.  Ik laat me 
zakken en begin te lezen. Na een 
poosje begint mijn been te slapen 
en wil ik opstaan. Tenminste….   dat 
is de bedoeling. Met een klap sla 
ik tegen de balk een deuk in mijn 
achterhoofd. Een beetje dizzy kruip ik 
op m’n knieën naar het rotan kinder-
stoeltje dat zucht onder m’n gewicht. 
De pasvorm is ook niet meer wat het 
geweest is.

Ik lees verder. De eekhoorn met de 
zwarte staart. Dat was het. Die zwarte 
staart was een beetje verdwenen uit 
mijn geheugen. Marieke maakt kennis 
met hem en hij vertelt dat hij geen 
vriendjes heeft en zo eenzaam is, om-
dat hij een zwarte staart heeft. 
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actie voor Oekraïne. 

Verhuizing bibliotheek
Zoals u wellicht al gehoord of gelezen 
hebt gaat de bibliotheek verhuizen. 
Ons huidig onderkomen aan de Lang-
hieten 5 wordt verbouwd tot apparte-
menten. Voor de bibliotheek is een 
mooie plek gevonden in De Oringer 
Stee aan de Hoofdstraat.
De exacte datum van de verhuizing 
is nog niet bekend, maar dat zal dit 
voorjaar zijn. Houd dus goed het 
volgende nummer in de gaten en onze 
website bibliotheekodoorn.nl of
Facebook.

Babbelen bij een boekie in Bibliotheek
Op woensdagmorgen 20 april kun je 
bij een kopje koffie of thee aten in 
de Bibliotheek over boeken en elkaar 
attenderen op boeken die je mooi 
vindt. 
Vind je het ook zo prettig om van een 
ander een leuke boekentip te krijgen 
en hoef je niet zo nodig de boeken 
helemaal uit te pluizen, dan is dit iets 
voor jou. 

Wat heeft indruk op je gemaakt en 
waarop zou je een ander willen at-
tenderen? Dat kan een tip zijn over 
een spannend boek of een lekker ro-
mantisch boek of zelfs over een mooi 
jeugdboek.

Kom je ook? We beginnen om 10.00 
uur en eindigen om 11.30 uur.

Digitaal café 
Voor al uw vragen over uw pc, laptop 
of smartphone op maandag 25 april 
van 14.00 tot 15.30 uur in de Biblio-
theek Odoorn. U hoeft hiervoor geen 
lid te zijn van de bibliotheek.
Bibliotheek is Goede Vrijdag 15 april 
en Paasmaandag 18 april gesloten.
 

Bibliotheek, Langhieten 5 in Odoorn

Marieke kan met de eek-
hoorn praten, met alle 
dieren. Ja, een eekhoorn 

met een zwarte staart die, ook al gooi 
je er een hele emmer sop met een 
kilo waspoeder tegenaan, nooit rood 
zal worden en zodoende blijven de 
andere eekhoorntjes, maar ook som-
mige dieren in het bos altijd op af-
stand. Hij is anders en blijft anders en 
daarom wordt hij gepest. Ik vond dat 
toen zo zielig. Allerlei beestendokters 
wilden hem genezen van die zwarte 
staart, maar dat lukte niet. Ze deden 
hem pijn en ook de binnenpijn ging 
niet over. Hij werd steeds verdrietiger 
en banger.

Het komt uiteindelijk goed.

Ik veeg de stof van het boekje en 
neem het mee naar beneden. Ik 
bekijk het boekje nogmaals. Voorin 
staat: voor meisjes van 6 – 9 jaar. 
Waarom niet voor jongens? Ik heb er 
mijn naam en adres met hanepoten 
in gekliederd en kreeg hem toen ik 
zeven werd. Ik ben blij dat ik hem nog 
heb, nu ik richting zeventig loop. Je 
moet eerst ouder worden, voordat je 
weet waar het over gaat in het leven. 

Nu begrijp ik ook voor het eerst de 
moraal van het verhaal. Waspoeder 
lost niet alles op….

Tineke

Bibliotheek - Nieuws
 

Verkoop afgeschreven boeken en 
tijdschriften
Eerder dan u van ons gewend bent 
zijn we maandag 14 maart gestart 
met onze verkoop van afgeschreven 
boeken en tijdschriften. Dit heeft te 
maken met de aanstaande verhui-
zing van de bibliotheek. De opbrengst 
hiervan gaat naar giro 555 Samen in
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In gesprek met ...

Ik loop op een zonnige mor-
gen naar het ‘piramide’ huis 

in de Garven nummer 9. Het huis 
waarvan de eerste bewoners twee 
Klijndijkers waren, Rika Brouwen en 
Wout van Eeks.

Het huis lijkt alleen aan de buiten-
kant op een minipiramide, maar aan 
de binnenkant is er in de verste verte 
niets meer wat doet denken daaraan. 
Aangekomen bij het huis krijg je 
meteen een warm welkom bij de deur. 
Op het raam naast de voordeur staat 
gegraveerd: Thuis bij Buis.
‘Bij Buis’ is het echtpaar Wieger en 
Ina Buis. Ze wonen daar sinds decem-
ber 2020 en voelden zich meteen op 
hun gemak in De Garven. 

Ik word daar meteen ontvangen als 
een koningin met een heerlijke kop 
koffie, gese eerd op een fantastische 
manier. Pure verwennerij. 
Ina lijkt het leuk om nog eens een 
B & B te beginnen. 
Wieger heb ik niet veel gezien. Hij 
werkt thuis, maar een pratend mens 
voor een krantje kan hem niet van 
zijn werk afhouden, maar ik onder-
houd me heel prettig met Ina, de 
vrouw des huizes. 

Ik heb Ina alleen nog maar ont-
moet tijdens de koffiemorgens een
per maand in Oes Hokkie en ze viel 
meteen op door haar vrolijkheid en 
openheid. Op het eerste gezicht een 
leuke dame. En zo bleek tijdens het 
gesprek, op het tweede gezicht ook.

Ina is in 1964 geboren in (op) Erica, 
maar daarna is ze zo vaak verhuisd 
met haar ouders dat ze zich heel 
veel plaatsen helemaal niet meer kan 
herinneren. Wel dat het heel ver-

velend was om altijd maar weer in 
nieuwe klassen te komen waar ieder-
een elkaar al kende. 

Haar man Wieger werkt bij ATOS, een 
van oorsprong Frans IT-bedrijf dat 
zich bezighoudt met systeemontwik-
keling en consultancy. Wieger kan 
grotendeels thuiswerken en eens per 
week gaat hij naar Eindhoven, zijn 
hoofdvestiging. Hij werkt daar als 
programmamanager.

Ina heeft gewerkt als activiteitenbege-
leidster en als receptioniste. Ze heeft 
in de tijd dat ze voor haar kinderen 
zorgde veel cursussen gedaan en zo 
heeft ze verschillende opleidingen af-
gesloten, waardoor ze later een prak-
tijk is begonnen. Als u dit leest, heeft 
ze sinds 4 april een schoonheidssalon 
geopend aan de Garven en werkt op 
afspraak.
(U zou haar kunnen bellen voor een 
afspraak: 06-52410266.)

Ina en Wieger komen uit Veeningen, 
waar ze een heel groot huis be-
woonden met een heel groot stuk land 
erbij. Meer dan een halve hectare. Ina 
en Wieger hebben eigenhandig  dat 
huis verbouwd en ingericht, de vijver 
uitgegraven en rondom aangeplant en 
ik heb de foto’s gezien van die vijver 
en de omgeving. Geen babybadje 
hoor. Ze hadden daar veel dieren. 
Eenden, ganzen, duiven waarvan 
ze de eieren zelf uit lieten broeden. 
Alleen werd de hele menagerie ze 
te groot. Het was altijd werken en 
werken om de boel op orde te houden 
en daarnaast had ze ook nog de 
schoonheidssalon met verschillende 
disciplines en niet te vergeten is ze 
de trotse oma van vier kleinkinderen 
waarop ze regelmatig paste.

Buiten het feit dat Ina schoonheids-
specialiste is, kan ze veel meer.
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Ze is docent babymassage, 
ze is manicure, ze doet 
klankschaalmassage en In-
diase hoofdmassage.

  
Naast haar activiteiten is ze ook nog 
drukbezig haar huis in te richten. 
Eigenhandig heeft ze haar praktijk-
ruimte verbouwd, geverfd en inge-
richt. Ook de tuin is bezig ingericht 
te worden in een mediterrane sfeer. 
Ze heeft haar eigen kasje in de tuin 
staan, waar ze haar kruiden verbouwd 
en bij elk kruid kan ze je precies ver-
tellen waar het wel of niet goed voor 
is.
Al met al een veelzijdige vrouw.

Udik

Ja, we mogen weer! Zien we 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. Dit kan gelukkig ook weer 
zonder controles.

Jaarlijkse donateursvergadering 20 
april aanvang 19.30 uur.
1. Opening
2. Ingekomen stukken en medede-
    lingen
3. Jaarverslag 2021 secretaris
4. Financieel verslag 2021 en be-   
   groting 2022

5. Verslag kascommissie
6. Benoeming Kascommissie 2022 
   (2 pers. + 1 reserve)
7. Bestuur 

Reeds afgetreden Arjen Wabeke
Nieuw bestuurslid Martha de Graaf
Vacature(s). Kandidaten kunnen 
zich melden.

8. Rondvraag en wat verder ter tafel 
    komt
9. Sluiting

Het verslag van de secretaris kan ter 
voorbereiding worden bekeken via 
onze site: udik.nl                                                                                                  
De stukken en het financieel jaar er-
slag liggen vanzelfsprekend tijdens de 
vergadering ter inzage.

Oproep nieuwe bestuursleden: Het 
huidige bestuur bestaat uit vijf 
mensen en er moeten echt wat be-
stuursleden 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 wel-
licht nog meer informatie of wil je je 
aanmelden 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

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties 

kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels. 

Kosten meteen voldoen.
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ook de mogelijkheid om 
Oes Hokkie als particu-
lier te huren voor één of 
meerdere dagdelen. Wil je 

een feestje geven of heb je een fami-
liereünie en heb je thuis niet genoeg 
ruimte, huur Oes Hokkie. Donateurs 
van Stichting Udik krijgen korting op 
het te betalen huurbedrag. Voor vra-
gen; stichtingudik@outlook.com 

Blijf bij, denk mee
Op onze website en via Facebook 
proberen we zo veel mogelijk het laat-
ste nieuws te publiceren. 

Officiële opening van het Ge-
renoveerde Onderduikershol en 
Benaming van het Fietspad

De opening van het vernieuwde 
onderduikershol zou eigenlijk al in 
2020 georganiseerd worden. Helaas 
gooide Covid-19 roet in het eten. Nu 
de maatregelen voor Covid-19 zo-
danig versoepeld zijn, is dit verplaatst 
naar zondag 10 april 2022. Een dag 
voordat in 1945 het gebied bij Valthe 
en Klijndijk door Poolse geallieerden 
bevrijd werd. Dit hebben we gecom-
bineerd met de benaming van het 
fietspad, at hier voorlangs loopt. 
Nabestaanden van de onderduikers en 
verzetsleden waren hierbij aanwezig.

Namens de gemeente Borger- Odoorn 
heeft de burgemeester een toespraak 
gehouden en een krans gelegd. Na de 
stilte van de herdenking werd de 

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 06 mei a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com

taptoe gespeeld. De naam van het 
fietspad, tot het H.R. esterinkpad 
is door de kleinkinderen van Hendrik 
Westerink onthuld. Tot slot vond de 
officiële opening plaats an het ge-
renoveerde Onderduikershol gevolgd 
door een korte toespraak en het 
doorknippen van het lint.  

Stille tocht 4 mei a.s.
Nadat er twee jaar op een alternatieve 
wijze is herdacht wordt er dit jaar 
weer een stille tocht georganiseerd 
door het 4 Mei Comité Valthe - 
Klijndijk.
Dit jaar vertrekt de stille tocht vanuit 
Valthe. Om 19.30 uur zal de stille 
tocht vertrekken vanaf sportpark 
‘Duurshof’ van voetbalvereniging 
Valther Boys. In het bos aangekomen 
zal er bij het monument namens het 
Gemeentebestuur een krans worden 
gelegd. Aansluitend is er voor ieder-
een de gelegenheid om bloemen 
te leggen. Na een korte toespraak 
volgt er twee minuten stilte die wordt 
afgesloten vanuit het bos klinkende 
Taptoe gespeeld door Jan- Dick van 
Wijk op de cornet. Na afloop kan
iedereen op eigen gelegenheid weer 
terug gaan. 

Wat: 
stille tocht naar het Ondersduikershol

Waar: 
sportpark ‘Duurshof’ van voetbal-
vereniging Valther Boys

Wanneer: 
4 mei 2022 vertrek om 19.30 uur

Namens het 4 Mei Comité 
Valthe- Klijndijk,

Nicole Huls van Rooij

Meer informatie vind je op de site 
viermeivaltheklijndijk.nl, op Face-
book en op Tik Tok.
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Recept

Groninger Mosterdsoep

• 1 liter bouillon
• 50 gram boter
• 50 gram bloem
• 4 eetlepels Groninger mosterd
• 125 cc room
• eventueel handje  spekjes
• preitje

Voorbereiden
Maak een liter groentebouillon en 
laat dit afkoelen.

Bereiding
Verhit een hoge pan en laat de 
boter langzaam smelten. De boter 
niet laten verkleuren. Voeg al roe-
rend de gezeefde bloem toe. Laat 
dit een paar minuten garen op een 
laag vuur. Nu de koude bouillon 
er scheut voor scheut bij en goed 
blijven roeren. Tot slot de mosterd 
en room erdoor roeren. Nu proe-
ven en naar smaak peper en zout 
toevoegen.
Eventueel wat kleine preiringetjes 
en spekjes toevoegen en even 
laten mee garen. 

is iedereen welkom om te spelen, te 
duikelen of feestelijk van de kabel-
baan af te gaan. 

Tot dan!

Persoonlijk assistent

Zaterdagochtend. Ik open mijn ogen 
en kijk in die van onze hond Nimo. 
Klein van stuk, maar groot qua charis-
ma. Én lef. Hij ligt prinsheerlijk tussen 
mijn man en mij in op bed.
Dat is heel normaal in zijn wereld. 
Hij was vijf maanden toen hij bij ons 
kwam en sliep de eerste weken in een 
reisbench aan mijn kant van het bed.
Na een paar weken liet hij weten het 
spuugzat te zijn in dat ding en hield 
niet op met blaffen en piepen totdat
ik hem op bed tilde. Ik weet het; 
opvoedkundig zo fout! Maar sjonge, ik 
heb nog nooit een hond zo blij gezien! 
En eerlijk gezegd, ik vind het zelf ook 
geweldig dat hij bij ons op bed ligt. 
Hoewel ik regelmatig wakker wordt 
als hij zich weer eens niet onzachtzin-
nig tegen me aan laat vallen ’s nachts.
Mijn man deed nog een poging wat 
tegen te sputteren bij het idee dat hij 
iedere nacht bij ons zou liggen, maar 
het was tevergeefs en bovendien 
maar half gemeend.

Ik heb een afspraak en sta op. Na 
het wassen doe ik mijn best me aan 
te kleden. Aankleden met Nimo in 
de buurt is altijd een uitdaging. In 
zijn beleving helpt hij geloof ik. In 
mijn beleving loopt hij alleen maar te 
draken en te spelen. Maar dan ver-
rast hij mij. Als ik mijn sokken aan wil 
trekken komt hij geheel onverwachts, 
met mijn sokken aanzetten. 
Toch handig zo’n persoonlijke assi-
stent.

Annemieke Bos

Opening vernieuwde 
speeltuin‘De Zwierezwaai’ 
in Klijndijk

Na een grondige vernieuwing waarbij 
er maar liefst zeven nieuwe toe-
stellen zijn geplaatst en de overige 
opgeknapt, houdt speeltuin ‘De 
Zwierezwaai’ een feestelijke opening 
voor jong en oud!

Op zaterdag 23 april vanaf 14.00 uur
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NL Schoon

Zaterdag 19 maart 2022 was 
het een drukke bedoening in Klijn-
dijk. Niet alleen potgrond en violen 
gingen rond, maar die ochtend werd 
ook het zwerfafval in en om Klijndijk 
opgeruimd.
We waren met zes mensen en dat was 
net genoeg om ieder een kant op te 
gaan. Richting Emmen of Valthe ... de 
Zietak is nog gedaan en Klijndijk zelf. 
Er is behoorlijk wat zwerfafval ge-
raapt. Een heel fijn ge oel is het dat 
we samen iets kunnen betekenen voor 
de natuur in onze omgeving! En het 
is ook nog eens hartstikke leuk om te 
doen! 

Probeer het volgend jaar ook eens!

Gekelien de Winter

Quizvraag

Waar een televisie programma al niet 
toe kan leiden. In een quizprogram-
ma werd een vraag gesteld, 50 jaar 
getrouwd heet ook een diamanten- 
zilveren- of goudenbruiloft. Hierop 
werd door de deelnemer een verkeerd 
antwoord gegeven. 

Ik kreeg de vraag of wij nog enig 
bladvulling hadden voor deze uitgave 
van het Plaotselijk Nijs. Hierbij moest 
ik aan deze quizvraag denken, hierbij 
een overzicht van bruiloften.

1 jaar; katoenen bruiloft
2 jaar; papieren bruiloft
3 jaar; leren bruiloft
5 jaar; houten bruiloft 

15 jaar; porseleinen bruiloft 
20 jaar; kristallen bruiloft 
25 jaar; zilveren bruiloft
30 jaar; parelen bruiloft

40 jaar; robijnen bruiloft 
50 jaar; gouden bruiloft 
60 jaar; diamanten bruiloft 
65 jaar; briljanten bruiloft 

70 jaar; platina bruiloft 
75 jaar; radium bruiloft 

Wanneer ik zo deze bruiloften op pa-
pier zet denk ik toch wat heb ik al wat 
meegemaakt van deze rij.
Gelukkig zijn een hele hoop zonder 
extra poespas voorbij gegaan. Een 
aantal hebben we wel extra gevierd, 
leuk om op terug te kijken. 

Wij hopen nog vele van deze brui-
loften te vieren.

Tinus en Jannie

Verfraaiing en verkeers-
veiligheid voor de Melkweg

Tijdens een bewonersbijeenkomst 
(georganiseerd vanuit de werkgroep 
verkeer) is er bedacht dat het handig 
zou zijn als een klein groepje zich zou 
buigen over verfraaiing van de Melk-
weg. Niet alleen om de entrée naar 
het dorp aantrekkelijker te maken, 
maar ook om verkeersremmend te 
werken.

Er hebben zich drie mensen aange-
meld die nu bezig zijn om dit gereali-
seerd te krijgen. De eerste ideeën om 
verder uitgewerkt te worden liggen 
inmiddels op tafel.  

De mensen die tot dit werkgroepje 
behoren zijn:
Rita Kotterman
Jeanette Van der Meulen
Iris Coomans
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