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Van de redactie

Wij verlangen toch wel een 
klein beetje naar ietsje 
meer warmte. Gelukkig kunnen wij dit 
niet zelf bepalen anders was er nog 
meer ellende in de wereld.

De afgelopen maand waren er vele 
feestelijkheden gaande onder andere 
het kampioenschap van FC Emmen. 
Een knappe/mooie prestatie van deze 
club. Toch gaat de glans er een beetje 
vanaf wanneer je twee tellen later 
de verschrikkelijke beelden ziet in 
Oekraïne. Deze beelden blijven je toch 
maar steeds verrassen. Inmiddels 
heeft de onthulling van het Henderik 
Westerinkfietspad plaatsge onden. 
Een uitgebreid verslag hiervan heeft u 
kunnen lezen in “Week in Week uit” en 
in het Dagblad van het Noorden. Het 
4 mei Comité is hier geruime tijd mee 
bezig geweest om dit te realiseren. De 
onthulling werd op 10 april verricht 
door twee kleinkinderen van Henderik 
en zijn vrouw Jantje. 

Ook werd het gerenoveerde onder-
duikershol die dag officieel geopend
Het geheel maakt in deze periode toch 
meer in je los, met de huidige situatie 
in Oekraïne. Aanvullend in dit stukje 
de herdenking van 4 mei. Eindelijk 
kon het weer na twee jaar de geza-
menlijke herdenking bij het onder-
duikershol. De opkomst was bijzonder 
goed en velen hebben genoten van 
het meisje dat een mooi liedje zong. 
Zij kreeg hiervoor een mooi applaus. 
Dank hiervoor aan het 4 mei comité. 

De redactie hoopt dat jullie allemaal 
weer veel leesplezier mogen hebben 
aan dit nummer.

De redactie,
plaotselijknijs@gmail.com

Tineke, Paula en Tinus
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Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 17 juni 2022
Verschijningsdatum

week 26 (27 t/m 03)

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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Verdriet van toen

Mama. Waarom liep tante 
Anne eigenlijk mank? 
Ellen zat oude foto’s te bekijken en 
haar moeder zat weer eens in het 
verleden te praten. Dan pakt Ellen 
de oude foto’s er maar weer bij. “Dat 
komt door een bombardement, in de 
oorlog”. Dat was op 17 juli 1943. Ze 
was met neef Douwe op weg naar de 
dokter en toen ging het luchtalarm af 
en zijn ze in een deurpost bij een huis 
gaan schuilen. Neef Douwe vond die 
deurpost er wel heel stevig uitzien. 
Tante Anne vond dat ze verder naar 
achteren moesten gaan schuilen. 
Douwe luisterde niet en toen viel de 
bom bovenop het gedeelte waar de 
deurpost van het huis was. Neef 
Douwe was op slag dood. Hij was 
maar 13 jaar geworden. 

Tante Annes  been was verbrijzeld. 
Ze is een jaar in een revalidatiecen-
trum in Friesland geweest. Ook is 
er iets met haar longen. Ze is heel 
kortademig en praat heel zacht. Arme 
tante Anne. “Dat is al lang geleden 
hè Mam?” zegt Ellen. Mama praat 
erover of het gisteren is gebeurd. 
Tante Anne is in 1979 overleden op 
70-jarige leeftijd. Ze heeft samen met 
oom Pier vier van de vijf kinderen de 
oorlog door kunnen brengen en groot-
gebracht. 

Ook vertelde Mama over haar vader 
(Ellens’ opa die zij alleen maar van 
een foto kent). Hij liep ook mank. Dat 
kwam door het werken in de bouw. 
Op grote hoogte bij het bouwen van 
een schoorsteen is hij naar beneden 
gevallen. Onderweg naar beneden 
heeft hij netjes zijn pet nog goed op 
zijn hoofd gezet en beneden werd zijn 
val gebroken door het dak van een 
schuurtje. Ook opa’s been is niet meer 
goed gekomen. 

 
   Belangrijke data

Mei
18 handwerkclub
21 darten
21 oud papier
22 brunch   11-13 uur
22 Odoorn ‘Pop oet Ies’ 14.30

Juni
08 koffiemorg
18 oud papier

Beste lezers,
Dit is alweer het één na laat-
ste Plaotselijk Nijs voordat de 
zomervakantie begint. We zijn 
ons er ook van bewust dat er door 
een aantal van u al eerder vakantie is 
gevierd, maar wij, als redactie van het 
Plaotselijk Nijs, nemen de maanden 
juli en augustus vrijaf.

Dussss…. indien u nog iets kwijt wil 
voor september, wat dan ook, meld 
het ons. Het kan gaan om een 
activiteit die u wil organiseren, de 
aankondiging van belangrijke dingen, 
alles wat wij als dorpelingen zouden 
moeten weten.

En dat moet uiterlijk 17 juni 2022 ge-
beuren.
We zien het met genoegen binnen-
komen.

De redactie

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 17 juni a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com
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Hij kon niet meer in de 
bouw werken en is later 
buschauffeur geworden.

De belevenissen van alle oude verha-
len van Ellens’ moeder worden steeds 
gedetailleerder. Ellens’ opa had een 
grote broer, “oom Willem”. Ze waren 
ieder op een bakkersfiets met to -
wen om de wielen als banden het 
dorp uit gefietst om bij de boer eten
te halen. Het liefst een heel varken, 
want ze hadden al tijden geen vlees 
meer gegeten. Oom Willem en Opa 
waren geslaagd. Geen varken maar 
een schaap! Het Schaap bij Opa in de 
mand en aardappels bij oom Willem.

Op de terugweg vlak voor het dorp 
stonden twee Duitse soldaten die 
aanstalten maakten om de fietsende
heren te controleren. Opa gooide zijn 
jas over het schaap en hoopte dat 
dat beest zich een beetje koest hield. 
“Doorfietsen’! siste oom Willem. Oom
Willem maakte vaart en gooide een 
zak aardappels voor de voeten van 
de soldaten en zo raceten ze de twee 
Duitse soldaten voorbij en verdwenen 
ze het dorp in. Oom Willem ging 
rechts en Opa links. Ze zijn beiden 
niet gepakt en zo hadden hun beider 
gezinnen voorlopig goed te eten.

Ellens’ moeder sprak eigenlijk nooit 
graag over de oorlog, maar de laatste 
jaren, nu ze de 80 ruim is gepasseerd 
en nu haar eigen einde nadert, komt 
er zo veel naar boven. Tegenwoordig 
kunnen we de beelden zelf erbij zien 
en bedenken door dat “gedoe” in de 
Oekraïne. Bij onze oudste medemens 
komt deze oorlog ook best hard bin-
nen. Zeker nu hun kleinkinderen vol-
wassen zijn en er zelfs achterkleinkin-
deren geboren worden. Ze maken zich 
weer opnieuw zorgen en het maakt ze 
verdrietig. 

Ellen gaat door met oude foto’s kijken

bij haar moeder. Dat is het minste 
wat je nog voor de alleroudsten kunt 
betekenen, zegt zij. Blijven praten 
over het verleden en samen herden-
ken en verwerken, over het verdriet 
van toen.

PD

Herinrichting Melkweg

Zoals bekend is de herinrichting niet 
conform de wensen van ons gebeurd, 
inwoners Klijndijk. We worden nu 
geconfronteerd met de gevolgen 
hiervan, onder andere:
• Verkeersplein voldoet niet; niet 
   veilig voor de gebruikers
• Vaak te hard gereden/gevaarlijk 
   rijgedrag
• Rotonde bij De Fruithof
• Onduidelijke voorrangssituaties

Wat heeft de verkeerscie. gedaan:
• Gesprek met mevr. Houwing, demis-
sionair wethouder van verkeer  over 
de ontstane situatie. Insteek; met 
de gemeente de mogelijkheden te 
bespreken om samen te zorgen voor 
een veilige Melkweg. De gemeente 
wilde dit niet; wethouder wil niet in 
gesprek als er door de Raad geen geld 
beschikbaar wordt gesteld.
• Onafhankelijk advies gevraagd aan 
Veilig Verkeer Nederland over de in-
richting, zoals deze er nu ligt.  
• Gehoor gegeven aan de oproep van 
de coalitie om input te leveren voor 
het coalitieprogramma. Weer hebben 
we de Melkweg aan de orde gesteld. 
We gaan uit van een snelle positieve 
reactie en een gesprek.
• Er is een aparte werkgroep bezig 
met het ontwerpen van een snel-
heidsremmende verfraaiing voor de 
Melkweg.

Heeft u vragen/suggesties/wensen, 
wilt u meedenken: graag uw reactie 
via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com
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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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Ben jij al burgerhulpverlener? 
Word ook een mensenredder!

Iedere week krijgen zo’n 300 mensen 
in Nederland een hartstilstand buiten 
het ziekenhuis. De kans op overleven 
is het grootst als binnen 6 minuten 
wordt gestart met reanimatie.
Voor een hartveilige omgeving is een 
dekkend netwerk van burgerhulpver-
leners en AED’s nodig. Momenteel zijn 
er al ruim 800 actieve burgerhulpver-
leners in onze gemeente: 3,2% van 
alle inwoners. Ons doel is 5%! En er 
zijn in onze gemeente nu 68 AED’s 
aangemeld. Een prachtig resultaat, 
want hierdoor is er snel een AED bij 
de hand als iemand wordt getroffen
door een hartstilstand. En daar red je 
levens mee! Help jij ook mee aan een 
hartveilig Borger-Odoorn? 

Monique: “Je handelt in een reflex en
weet wat je moet doen”
Monique is burgerhulpverlener en 
woont in Valthermond. Zij weet dat 
het soms lang kan duren voordat er 
een ambulance in Valthermond kan 
zijn. Monique: “Als burgerhulpverle-
ner kun je dan meteen gaan helpen 
als dat nodig is. En het is ook fijn te
weten dat als jou iets overkomt, dat 
er dan altijd iemand in de buurt is die 
kan helpen.

De eerste die ik ging reanimeren 
was een oude buurman. Ik kwam als 
eerste. Dan gaat je hart wel tekeer. 
Maar je doet wat je in de trainingen 
hebt geleerd. Je handelt in een reflex
en weet wat je moet doen. Een reani-
matie doe je nooit alleen. Ook al ben 
je als eerste ter plekke, je weet dat 
de nooddiensten onderweg zijn. Het 
geluid van de sirenes is dan wel een 
opluchting. We doen het echt samen!”

Juni, maand van de reanimatie
Wilt u ook deel uitmaken van deze

groep mensenredders of ‘naoberhelp-
ers’? In de hele maand juni organi-
seert Hartveilig Borger-Odoorn reani-
matiecursussen op allerlei plekken in 
de gemeente. U kunt zich vanaf nu 
aanmelden! Scan de QR code of ga 
naar www.hartveiligbo.nl. 

Hebt u zelf al een groepje gevormd, 
bijvoorbeeld met uw buurt of sport-
vereniging? En wilt u samen een 
reanimatiecursus doen op een eigen 
locatie? Ook dan kunt u zich vanaf nu 
aanmelden door een 
mail te sturen naar 
info@hartveiligbo.nl  

Samen zorgen we voor 
een hartveilig Borger-
Odoorn!

Udik

Donateursvergadering
Op woensdag 20 april hebben we 
weer onze jaarlijkse donateursver-
gadering gehad. Door de toch wat 
beperkte activiteiten en minder ver-
huur van het laatste jaar en door de 
Corona, konden we vlot de vergade-
ring doornemen. Alle aanwezigen 
weer bedankt voor het bijwonen van 
de donateursvergadering.  

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 
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Activiteiten

• Pubquiz
Nadat we in 

maart weer waren opgestart, kwamen 
we op vrijdag 22 april weer naar “Oes 
Hokkie” om de vierde pubquiz van dit 
seizoen te spelen. Doordat de mei-
vakantie ook begon, hadden we iets 
minder deelname dan we gewend zijn, 
maar dat mocht de pret niet drukken. 
Het was een gezellige en leuke avond. 
Er waren twee teams die aan elkaar 
gewaagd waren. Team 3 bestaande uit 
Janneke de Graaf, Truus Sieffers,
Diana van Manen, Ron Stam en 
Menno Dankaart behaalden 62 
punten. Echter team 6, Olaf en Rick 
Bosma, Henriette Renker en Inge van 
de Bosch, wist een half puntje meer te 
scoren. Voor het team dat als 
vierde eindigde (Jan Brinks, Esther 
Bos, Marjanne Westerink, Ivonne Oost 
en Martha de Graaf) was er ook nog 
een prijsje. 

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 door oud, getuige het 
feit dat de jongsten bij ons 18 jaar 
zijn en de oudsten ruim in de 70. 

Mocht u een keer mee willen doen, 
meldt u aan; gooshillie@ziggo.nl 
U kunt zich als single opgeven of als 
duo. U wordt daarna in een team 
ingedeeld.  

De volgende en laatste Pubquiz van 
dit seizoen is op vrijdag 20 mei; aan-
vang 20.00 uur.

• Brunch
Op zondag 22 mei kunnen 
we sinds drie jaar weer onze 

jaarlijkse brunch houden. De activitei-
tencommissie is druk doende om voor 
iedereen, die zich heeft opgegeven, 
weer een gezellige brunch te kunnen 
serveren. Hebt u zich vergeten op te 
geven, dan mag dat alsnog bij Tineke 
van Wijk.

• Kaartavond; Goede Vrijdag, 
15 april 2022
Op Goede Vrijdag wordt altijd het 
kaartseizoen afgesloten en wordt de 
seizoenswinnaar bekend gemaakt. 
Ook is het een goede traditie dat elke 
deelnemer op deze dag met een prijs 
naar huis gaat. Later op de avond 
werd trouwens besloten dat er nóg 
een keer gekaart zou worden. En wel 
op 2 mei, omdat het aantal kaart-
avonden door Corona wat aan de lage 
kant was. Maar dit terzijde.
De avond zelf leverde een eerste prijs 
op voor Inge van de Bosch!
De strijd om de seizoensbokaal was 
spannend en werd tenslotte gewonnen 
door Ronald Baard. Van harte proficiat
Ronald!
 
Uitslag Goede Vrijdag:
1. Inge van de Bosch     4964 punten
2. Ronald Baard     4929 punten
3. Menno Dankaart     4814 punten

Uitslag seizoen 2021/2022:
1. Ronald Baard
2. Henriëtte Renker
3. Albertje Wiggers

Komend seizoen hopen we weer te 
starten met klaverjassen en hopelijk 
ook jokeren op maandag 5 september 
(19.30 uur).

Iedereen is welkom!
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20 april 2022
Deze middag waren we met negen 
personen. Klaassien is opgenomen in 
de Holdert. Ze is gevallen en ze dacht 
eerst dat ze een breuk in het bek-
ken had, maar later bleek dat ze een 
breuk in haar heup heeft. We hopen 
dat ze voorspoedig herstelt.
Sientje is jarig geweest en werd nog 
van harte gefeliciteerd. Zij is 80 jaar 
geworden en ze heeft een kaart en 
een plantje ontvangen. Iedereen op 
de club die 80 jaar wordt, krijgt een 
bloemetje of plantje. We gingen een 
borduurkaart maken volgens een 
prikpatroon met bloemen, krullen en 
hartjes. Voordat we gingen borduren 
moest eerst een plaatje worden ge-
zocht.

Aan de hand hiervan werden de 
kleuren gezocht die er mooi bij pas-
ten. Met een draadje splijtgaren werd 
er geborduurd. Het viel nog niet mee 
om de draad in de naald te krijgen. 
Gelukkig hebben we daar hulpmid-
delen voor. Bij het begin werd aan de 
achterkant de draad met een plak-
bandje vastgezet. Al gauw werden 
de eerste bloemetjes zichtbaar. De 
krullen waren moeilijker te borduren, 
maar na een paar pogingen was het 
gelukt. 
Even pauze om de handen wat rust 
te gunnen. Sientje had een kruidkoek 
met noten gebakken.
Iedereen vond het erg lekker. Na de 
pauze gingen we weer verder met 
borduren. 

De kaart kwam niet klaar en iedereen 
kreeg een plastic hoesje om de kaart 
en het plaatje in te bewaren. Over 14 
dagen gaan we weer verder.
 

Janny Blokzijl

• Handwerkgroep

6 april 2022
Er waren vier afzeggingen 

vanwege ziekte en verjaardag. We 
gingen deze middag een paasstukje 
maken. Dat betekent veel voorberei-
ding.
De kleden moesten op de tafels voor 
bescherming en iedereen moest zelf 
een bakje, schaal of schotel meene-
men. Ik had oasis gekocht en voor 
mos en paasdecoratie gezorgd.
De dames hadden zelf ook aller-
lei takjes, bloemen en decoratie 
meegenomen.
Eerst de natte oasis op maat in de 
bakjes gelegd. Al snel gingen we aan 
de slag. Eerst een basis van mos en 
daarna kon het steken van de takjes 
en al het materiaal beginnen. Al snel 
was het een en al fleurigheid

Tijdens de pauze gingen we aan an-
dere tafels zitten, want we moesten 
toch even “schoon” koffie en the
drinken. Tiny van Klinken was jarig 
geweest en trakteerde op lekkere 
koeken. Ze heeft een kaart ontvangen 
en werd nog van harte gefeliciteerd. 
De pauze duurde wat langer, want we 
zaten heel gezellig te praten. Daarna 
weer naar onze paasbakjes om ze nog 
extra mooi te maken.
Alle bakjes nog even samen op een 
andere tafel voor een foto. 
Toen gingen we samen opruimen en 
schoonmaken, want we hadden wel 
wat troep gemaakt.
Vele handen maken licht werk en al 
snel was alles weer netjes. Iedereen 
ging met een mooi paasstukje naar 
huis.
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Gesprek op niveau

Buiten is het koud en 
guur. Aangenaam is anders. Maar ik 
liet me niet tegenhouden en ben lang 
buiten aan het werk geweest. Uiter-
aard vergezeld van onze hondjes, 
Nimo en Cas. Cas vindt in de mand 
liggen ook altijd een strak plan, maar 
als Nimo buiten is, wil hij niet achter-
blijven. Samen hebben ze buiten lek-
ker wat energie kunnen verspillen. 

Ze zijn diep in dromenland als een 
zwager en schoonzus voor een kop 
koffie binne omen.
Zodra de deur geopend wordt, worden 
ze wakker. Zo hoort dat als je waak-
hond bent en het mag gezegd, ze 
nemen hun taak serieus. Dat ze het 
bezoek niet eerder hadden horen 
aankomen, lijken ze goed te willen 
maken door luidruchtig groot alarm te 
slaan.

De gesprekken tussen het bezoek en 
mij variëren van redelijk flauw g -
neuzel tot filosofische l ensvragen 
en diepgaande kwesties waarbij wordt 
gelachen als wel serieus en naden-
kend wordt gekeken. Als het bezoek 
zich klaarmaakt om weg te gaan 
staan we, zij met hun jas al aan, nog 
een tijdje door te kletsen.
Nimo kijkt het even aan, maar het 
duurt hem al snel te lang. De arme 
ziel voelt zich buitengesloten als blijkt 
dat we geen aandacht voor hem heb-
ben. Hij komt tegen me opstaan. De 
vraag in zijn ogen duidelijk: ‘Wil je me 
even optillen pretty please?’

Ik geef het toe, ik ben zwak, zo zwak, 
en wederom opvoedkundig gezien zo 
fout, maar ik til hem op. Helemaal blij 
zit hij op mijn arm en hangt tegen me 
aan. Hij kan ons nu allemaal in het 
gezicht kijken en kijkt uit alsof hij ook

wat in te brengen heeft en volledig 
deel neemt aan het gesprek. Hem 
kennende heeft hij vast iets diepzin-
nigs bij te dragen. Mij verbaast het 
niet. 
Houdt niet iedere intelligente hond 
van een goed gesprek op niveau?

Annemieke Bos

Ommetjes

Donderdag 28 april zijn Arie de 
Goede, Geert Rozema, Jan van der 
Mark en Tinus de Jong weer bezig 
geweest met onderhoud werkzaam-
heden. Bij de Pingoruine op de es 
stond een bankje middenin de brand-
netels. Hier kon geen gebruik meer 
van gemaakt worden. De bank werd 
gelicht en de plek in zijn geheel 
ontdaan van de brandnetels. Daarna 
werden er houtsnippers gehaald. De 
bank stond net op tijd weer op zijn 
plek toen de eerste fietsers hem he -
ben ingewijd.
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Klijndijk is een Schoonheidssalon 
rijker

Sinds kort heeft Klijndijk een eigen 
schoonheidssalon, wat een luxe voor 
ons dorp! Schoonheidssalon “Time4-
You” wordt gerund door Ina, die 
sinds eind 2020 in Klijndijk woont. In 
haar vorige woonplaats had Ina ook 
een schoonheidssalon die ze nu dus 
voortzet in Klijndijk. Al met al beschikt 
zij inmiddels al over meer dan 20 jaar 
ervaring.
 
Voor de behandelingen maakt Ina 
gebruik van 100% vegan verzorgings-
producten. Vegan verzorgings-

producten bevatten plantaardige 
elementen. Deze plantaardige ele-
menten bevatten meer vitamines, 
mineralen, antioxidanten en ontste-
kingsremmende elementen die je huid 
herstellen en hydrateren. Net zoals je 
je beter voelt als je natuurlijke pro-
ducten eet, zo voelt je huid zich beter 
als je haar behandelt met natuurlijke 
vegan verzorgingsproducten.
 
Nieuw in Klijndijk!
Schoonheidssalon “Time4you” 
Ina Buis
De Garven 9
Behandelingen op afspraak
0652410266

De entree is € 5,00 per persoon en de 
kosten van de consumpties zullen ook 
geheel hiervoor worden afgedragen. 

Wij hopen dat we kunnen bijdragen 
aan een leuk bedrag en u mooie muzi-
kale momenten kunnen geven. 

De aanvang is om 14.30 uur in de 
kerk van Odoorn. 
Natuurlijk is iedereen welkom.

Benefiet concert

Op 22 mei zal het popkoor Pop Oet 
Ies onderleiding van Henriëtte de 
Groot en het dameskoor The Deci-
belles onderleiding van Anja Warmink 
een optreden verzorgen. 

Het geheel staat in teken van de 
oorlog in Oekraïne waarvoor de op-
brengst beschikbaar zal zijn.
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Opening Speeltuin

Zaterdag 23 april was de feestelijke 
opening van de vernieuwde speeltuin 
“De Zwierezwaai”. Vele bewoners 
hebben er even een kijkje genomen, 
een prachtig resultaat. Hier kunnen de 
kinderen nog lang plezier van hebben. 
Kinderen uit Klijndijk, maar ook opa’s 
en oma’s met hun kleinkinderen gaan 
hier graag even naar toe. 

Wat leuk was dat de commissie nog 
een krantenknipsel uit 1967 had van 
de opening van “De Speelweide”. De 
burgemeester mr. E. W. de Fielliet-
taz Goethart was hiervoor persoonlijk 
naar Klijndijk afgereisd. Hij prees de 
bevolking van Klijndijk die in korte tijd 
met beperkte middelen een prachtige 
speeltuin tot stand hadden gebracht. 

Nu waren er de dansers van MK Beats 
die een paar optredens verzorgden.  
In 1967 was de muziekvereniging 
ODO aanwezig. Voor de kinderen was 
fam. Schutrups aanwezig met de in-
middels bekende poffertjes, aarvan 
gretig gebruik werd gemaakt. Belang-
stellenden konden genieten van een 
hapje en drankje bij de tent. Het weer 
was perfect voor zo’n mooie start.

Bibliotheek - Nieuws
 
Kijk op onze website 
bibliotheekodoorn.nl voor de 

actuele stand van zaken of activiteiten 
wel of niet doorgaan.

Verhuizing bibliotheek Odoorn
Zoals u wellicht al gehoord of gelezen 
hebt gaat de bibliotheek verhuizen 
naar De Oringer Stee aan de Hoofd-
straat 24 in Odoorn.
Om alles te verhuizen en in te richten 
gaan we twee weken dicht. Van 7 juni 
tot en met vrijdag 17 juni is de biblio-
theek daarom gesloten. We hopen op 
zaterdag 18 juni feestelijk te kunnen 
openen. De burgermeester en de kin-
dermeester gaan rond 11.00 uur het 
nieuwe onderkomen openen, waar-
mee we samen met het dorpshuis en 
Lunchcafé Anderz de Huiskamer van 
Odoorn vormen. 

U ben die dag van harte welkom tus-
sen 11.00 en 15.00 uur om het ge-
bouw te bekijken onder het genot van 
een hapje en een drankje. Houd onze 
website of Facebook in de gaten voor 
het verdere programma van die dag.

Boekstartuurtje  
Het Boekstartuurtje van juni vervalt in 
verband met onze verhuizing. U bent 
weer van harte welkom na de zomer-
vakantie in september. Dan vinden de 
Boekstartuurtjes op woensdagmorgen 
plaats. 
Bibliotheek is Hemelvaartsdag 26 mei 
en de vrijdag erna 27 mei gesloten.

Digitaal café 
Voor al uw vragen over uw pc, laptop 
of smartphone op maandag 30 mei 
van 14.00 tot 15.30 uur in de Biblio-
theek Odoorn. U hoeft hiervoor geen 
lid te zijn van de bibliotheek.

Bibliotheek, Langhieten 5 in Odoorn
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Muizen in mei (2002)

“Gaan jullie die muizen 
maar wegjagen! Anders gaan we nu 
naar huis”.
Op de laatste avond van de mei-
vakantie hebben we het helemaal 
gehad met de muizen die we gratis 
bij de gîte krijgen. Het zou, volgens 
de site, een prachtige gîte zijn, boven 
een boerderij, op het platteland van 
Normandië, te huren van dinsdag tot 
dinsdag. En het wàs een prachtige 
gîte. Lekkere bedden. Mooie keuken, 
fijne stoelen en een aardige boer die
even verderop woont. Onder ons een 
stro-opslagplaats. Dat bezorgt ons die 
medebewoners. De kinderen vinden 
het er prachtig, dus nog niet naar huis 
op voorwaarde dat ze dan zelf moeten 
regelen dat we die nacht zonder extra 
vriendjes zullen slapen. Mijn zoon 
en dochter zijn druk bezig om alles 
kruimelvrij te maken. 

Ik doe het Franse journaal aan. Man 
wil niet kijken omdat het toch al-
leen maar Frans nieuws is. Ja, zo zijn 
ze, die Fransen. Chauvinistisch. Ik 
wacht nog even op de météo voor de 
terugreis morgen. Net voor het weer-
praatje, bericht de nieuwslezer van 
een moord in Nederland. Een politicus 
gelieerd aan extreem rechts. Dat is 
alles. Ik kijk, ik schrik. 

Hij is niet mijn favoriet, ik heb niet 
zoveel met deze man. Maar dit had 
voor mij nou ook weer niet gehoeven. 
Ik vind hem af en toe nogal neerbui-
gend en vilein en ik verbaas me over 
de aantrekkingskracht die hij heeft op 
mensen. 

Niet te geloven dat zoiets gebeurt. 
Gek, dat ik denk dat zoiets niet zal 
gebeuren in Nederland. De ‘grote bek-
kencultuur’ is al in werking gezet

door ene Paul de L. en hij heeft vele 
navolgers. Al dan niet met een nog 
grotere waffel. Gren eloos, voor mijn 
gevoel.

Door de kortheid van het bericht 
dringen de zaken niet goed tot ons 
door. We hebben het immers druk met 
onze kleine vriendjes. Na een toch 
redelijke rustige nacht gaan we de 
volgende ochtend op weg naar huis. 
Op de autoroute komen we mensen 
tegen die met waterige ogen ons 
over het drama vertellen. Onbekende 
mensen spreken ons aan en zeggen 
dat ze daarom naar huis gaan. Het is 
een persoonlijk gemis voor hen. We 
luisteren beleefd. Dan pas merken we 
hoe mensen zich vereenzelvigen met 
een in feite onbekende. Hoe onvrede 
leeft en dat hij voor hen het symbool 
is van de bestrijder van het onrecht, 
hen aangedaan.

Het leven gaat door. Er staan dema-
gogen op. Ik ben bang. Wat gebeurt 
er? Roept dit op tot geweld? Is dit 
het begin van het einde? Ik ga in elk 
geval nooit het recht in eigen hand 
nemen. Ik zou willen struisvogelen.

Was ik nog maar in Normandië op die 
boerderij met die rotmuizen.

Ooievaars

De Visserstraat heeft weer bezoek 
gekregen van het ooievaarsstel van 
vorig jaar. We nemen in ieder geval 
aan dat het dezelfde vogels zijn als 
voorheen. Toen heb ik verschillende 
onderdelen van deze vogelsoort 
belicht. Hieruit bleek dat ze trouw en 
honkvast zijn. We hopen dat er meer 
geluk is dan vorig jaar, toen de eieren 
op een gegeven moment op de grond 
lagen.
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