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Van de redactie

Alweer het laatste num-
mer voor de vakantie, dus 
in juli en augustus geen Plaotselijk 
Nijs bij u in de bus. Let wel goed op 
de inleverdatum voor het volgende 
nummer. Want na een rustige periode 
is het altijd moeilijk om een goede 
informatieve dorpskrant te maken. 
Daarom zou het leuk zijn wanneer u 
iets van uw vakantie aan het papier 
toevertrouwt. Wij zijn er blij mee.

Eindelijk is het dan zover. De ver-
nieuwde afslag van de N34 is een feit. 
Het heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad om tot dit moment te komen. 
Jarenlange voorbereidingen en pro-
testen zijn voorbij. Als je de situatie 
bekijkt, ziet het er overzichtelijk uit. 
Laten we hopen dat de situatie voor 
Klijndijk positief uit zal pakken. Tot 
nu toe ging het steeds deels over de 
Melkweg, maar vanaf nu de gehele 
situatie. 

De redactie wenst u allen een hele 
fijne vakantie en als u thuisblijft, een 
hele mooie zomertijd met het weer, 
zoals we ons dat wensen.

Paula Oudshoorn,
Tineke van Wijk en

Tinus de Jong

De ooievaars

Bent u de laatste tijd nog door de Vis-
serstraat gekomen om de ooievaars 
te bekijken? Wij kunnen u wel vertel-
len dat het dit jaar tot nu toe beter is 
gegaan dan vorig jaar. Het nest bevat 
volgens de omstanders vier jonge 
ooievaars, hopelijk hebben zij goede 
ouders die goed voor hen gaan zor-
gen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend 
bij deze vogels. We wachten af.
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Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 02 september 2022

Verschijningsdatum
week 37 (12 t/m 18)

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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vervoersmiddel door weer en wind en 
het hele jaar door. Dus meestal om 
snel en wendbaar door de stad en op 
de autoweg of snelweg van A naar B 
te zoeven. Na het werk op weg naar 
huis wat boodschapjes halen en in de 
tanktas vervoeren. Tegenwoordig heb 
ik daar een auto voor. Het gezellig 
toeren met de motor doe ik daardoor 
eigenlijk niet. Dat zijn andere motor-
mensen. En die “Toerbikers” hebben 
een motor als hobby en dat is bij mij 
nooit zo geweest. Maar nu na de coro-
najaren is de behoefte aan “Me time” 
ineens erg groot en bedacht ik me om 
op zo’n zonnige dag toch maar weer 
eens wat ouds en vertrouwds te gaan 
doen.

Effe motorrijden! Toch weer eens wat 
kilometers vreten en de autoweg en 
snelweg op. Toeren en gaan met de 
neus in de wind. Even 200 kilometer 
verderop op de koffie bij een oude 
oom en lunchen bij een tante en op de 
weg bij andere motorrijders aanschui-
ven om veilig in een groep te rijden, 
doordat je als groep beter opvalt in 
dat hele drukke verkeer. Het was 
natuurlijk de vrijdag van het Pink-
sterweekend. Daarom zag ik zoveel 
reizigers en veel bepakt en bezakte 
motorrijders. 

Nu kwam ik erachter dat niet heel 
autorijdend Nederland op zo’n druk 
zonnig beginnend Pinksterweekend op 
die vele motoren zaten te wachten. 
Sommigen hadden waarschijnlijk een 
gewone werkdag achter de rug of 
waren nog aan het werk, maar ging-
en beslist in de file gewoon door de 
groepen heen. 
Ik had me deze dag voor een tweede 
keer bij een groep aangesloten om 
veilig over de snelweg te rijden. Alle 
weggebruikers zagen de groep en dus 
mij nu ook. 

Ik had me op de snelweg in motor-

 
   Belangrijke data

September
14 koffiemorgen
17 oud papier
17 darten
24 barbecue 
24 huifkartocht
24 boswandeling o.l.v. de boswachter 
     voor kinderen en hun ouders en 
     ieder andere volwassene

Oktober
01 fair
05 handwerkclub
12 koffiemorgen
15 oud papier
15 darten
19 handwerkclub
29 wijnproeverij

King/Queen of the road

Het is er weer het seizoen 
voor.
De stalen rossen worden uit de schuur 
gehaald en krijgen een voorjaars-
beurtje. De banden worden op span-
ning gebracht. De kleding en helmen 
weer van zolder en uit de vacuümver-
pakking gehaald. Alles even passen en 
bekijken in de spiegel en controleren 
of de kleding nog goed zit en of er 
ergens niet een nieuw riempje of ve-
tertje aan of in moet. Ook de zonne-
bril wordt opgepoetst en het makke-
lijke borstzakje op gaten gecontro-
leerd. We hebben er weer zin in om 
lekker te toeren. Afspreken met mo-
torvrienden of familie en elkaar weer 
ontmoeten. Je vogelvrij en the King of 
Queen of the road voelen. 

Bij mij was een motor altijd mijn
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bikerstaal “knikken, 
wuiven en duim omhoog”, 
aan de groep geïntrodu-

ceerd en nam een positie in om de 
groep een veilige dekking te geven 
dat er niemand rechts in zou halen. 
Het was erg druk en ook veel vracht-
verkeer dus, langzaam rijdend en 
stilstaand verkeer. Je zou denken, “ze 
gaan toch altijd tussen de stilstaande 
auto’s door?” Ja, dat had ik gedaan 
wanneer ik alleen zou zijn. Maar wan-
neer je een groep vormt, blijft ieder-
een bij elkaar en tegenwoordig staan 
een aantal of iedereen van de groep 
door middel van een zendertje met de 
achterste man/vrouw in verbinding. 

De “leider” heeft een microfoon voor 
zijn helm en houdt het overzicht. 
Wanneer je tussen de rijen auto’s door 
zou rijden, zal de verbinding met de 
leider door de steeds groter wordende 
afstand onderbroken worden. Som-
mige auto’s wilden er dus langs en 
hadden moeite met de groep motor-
rijders en dus ook met mij. Maar ik 
liet me niet intimideren en bleef met 
twee andere bikers standhouden tot 
we weer een stukje op konden rijden. 
De motoren accelereerden natuurlijk 
veel sneller dan die “opdouwers” 
achter ons. Dat gaf telkens een kik. 

Toch toen we allen op de inhaalstrook 
reden werden we notabene rechts 
door twee auto’s met gierende banden 
gepasseerd en zwaaiden we ze maar 
na en verderop in de file stonden 
we met ons twaalven gewoon netjes 
achter de twee baasjes. Bij Zwolle 
scheidden onze wegen en pruttelde 
ik in mijn uppie verder naar huis. De 
eerste motorkilometers van dit jaar 
waren weer geweest en ik merkte 
dat ik me lang niet zo goed meer had 
gevoeld als op deze mooie zonnige 
dag. Eventjes the KingKong of the 
road.        P.D.

Bibliotheeknieuws   

Nieuwe bibliotheek
Vanaf heden bent u weer van harte 
welkom in ons nieuw onderkomen 
aan de Hoofdstraat 24 in Odoorn. Het 
gebouw is iedere dag van 10.00 tot 
16.00 uur open en kunt u er terecht 
om zelf uw boeken in te leveren, uit te 
lenen of om een krantje of tijdschrift 
te lezen. Lunchcafé 
Anderz is dan aanwezig en bij hun 
kunt u eventueel ook een heerlijk 
kopje koffie kopen. 

Voor vragen en hulp zijn wij aanwezig 
tijdens onze reguliere openingstijden.
Kijk op www.bibliotheekodoorn.nl

Zomerperiode
In de zomerperiode van 18 juli tot 26 
augustus zijn wij alleen bemand open 
op de maandag en de donderdag. 
Natuurlijk is het gebouw wel iedere 
werkdag open van 10.00 tot 16.00 
uur.

Zomeractiviteit voor kinderen van 
7 tot 12 jaar
Kunstenaar Janneke geeft een work-
shop fotohouder of fairyhouse maken
                    
In deze workshop gaan we van oude 
boeken een huisje of een fotohouder 
maken. 
Je kan hem beplakken met allemaal 
leuke figuren en beschilderen, hele-
maal zoals jij het leuk vindt. Na afloop 
ga je naar huis met een mooi kunst-
werkje.
Hoe je je voor deze activiteit kunt 
aanmelden vind je binnenkort op onze 
website bibliotheekodoorn.nl

Bibliotheek, 
Hoofdstraat 24 in Odoorn
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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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Volleybalvereniging O.S.R.

Hallo inwoners van Klijndijk,
Even wat mededelingen van de vol-
leybalclub OSR.
Normaal gesproken houden we in 
juni altijd onze jaarlijkse Old iezer 
dag, maar door de veranderingen bij 
Geerts Warenhuis wordt deze dag nu 
in het najaar gehouden. Tot 1 septem-
ber aanstaande kan men nog altijd 
oude metalen brengen bij Geerts 
Warenhuis in Exloo of op laten halen 
na afspraak. 
Na 1 september staat de oudijzerkar 
op Polweg nummer 1 in Exloo, achter 
de boerderij. Daar kan men het dan 
ook brengen. 
Dus heb je nu nog wat? 
Bel 0591-549515 of mail naar 
info@OSRvolleybal.nl. We maken dan 
een afspraak voor het ophalen!

Namens het bestuur van OSR alvast 
weer bedankt.
Want  ….   weggeven voor het goede 
doel is beter dan stortkosten betalen!

Toneelgroep Klijndijk 
 

Oproep 
In verband met het stoppen van een 
groot aantal spelende- en bestuurs-
leden is de Toneelgroep Klijndijk 
vanaf het nieuwe toneelseizoen op 
zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je 
leuk om toneel te spelen of om een 
bestuursfunctie te bekleden, meld je 
dan voor 30 september aan bij Tonnie 
Velthuis (ajmv54@gmail.com). Voor 
meer informatie kun je terecht bij 
onze regisseur Janny Koops. 

De toneelgroep speelt voornamelijk 
kluchten van de hand van diverse 
schrijvers. Het aantal daarmee ge-

paard gaande “rollen” bedraagt mee-
stal tussen 7 tot 11 spelers. 
Het zou toch jammer zijn als aan 
deze decennialange traditie in ons 
dorp plots een einde komt. Indien er 
te weinig aanmeldingen zijn om de 
vereniging in stand te houden, dan 
zijn wij genoodzaakt de activiteiten te 
stoppen per 31-12-2022 en wordt de 
vereniging opgeheven.  
 
‘Alle hens aan dekmantel’ 

Wij gaan in ieder geval in november 
nog minimaal één keer voor u knallen 
op het podium! 
Op 19, 25 en 26 november spelen wij 
de klucht ‘’Alle hens aan dekmantel’’, 
geschreven door Frouwke Doornbos. 
De in 2020 uitgegeven kaarten zijn 
hiervoor nog geldig en de leden van 
de toneelgroep zullen na de zomerva-
kantie bij u aan de deur langskomen 
met de vraag wanneer u hierbij aan-
wezig wilt zijn. Ook als u in 2020 geen 
kaarten heeft gekocht, bent u van 
harte welkom om dit hilarische stuk te 
aanschouwen! 

Mocht u niet thuis zijn of bent u 
geen donateur, dan kunt u alsnog 
een kaartje kopen bij Haarstudio 57 
Klijndijk. 
 
Wij wensen u een fijne zomer en ver-
welkomen u graag in november in het 
Dorpshuis te Valthe. 
 

Het bestuur TG Klijndijk

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 02 september a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com
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Udik

We gaan ervan uit dat we 
na de zomer weer een volledig jaar 
kunnen draaien en niet weer te maken 
krijgen met allerlei maatregelen. Er 
staan in ieder geval leuke activiteiten 
op het programma een Dorpsbarbecue 
en ook de Herfstfair, kaarten en een 
volledige ronde PubQuiz. 

Dorpsbrunch: Wat was het leuk en 
wat waren er een boel dorpsgenoten. 
Fantastisch! Nogmaals dank aan 
iedereen die dit mogelijk heeft ge-
maakt.

Oproep nieuwe bestuursleden: Tij-
dens de Dorpsbrunch hebben wij als 
bestuur een dringende oproep gedaan 
voor nieuwe bestuursleden. Gelukkig 
hebben hier een aantal dorpsgenoten 
op gereageerd en gaan zij binnenkort 
een vergadering bijwonen, hopelijk 
met positief resultaat. Want zonder 
nieuwe bestuursleden gaan we het 
niet volhouden, het zou toch wat 
zijn als we dat mooie dorpshuis kwijt 
raken. 

Ons huidige bestuur bestaat uit vijf 
mensen en er moet echt wat be-
stuursleden bij om de taken beter te 
kunnen verdelen. Meer handen maken 
lichter werk! Was je niet bij de Brunch 
aanwezig maar wil je ook in ons 
bestuur laat het vooral weten.
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 
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 

Dorpsbelang Klijndijk

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie DK had een 
gesprek aangevraagd met de vorige 
wethouder, mevr. Houweling. Dit 
gesprek was erg gewenst; samen met 
haar te spreken over de onveiligheid 
en overlast op en bij de Melkweg. He-
laas is dit verzoek niet gehonoreerd, 
ondanks de dringende oproep van 
verschillende politieke partijen om dit 
gesprek aan te gaan met de verkeers-
commissie. 

De verkeerscommissie heeft nu op-
nieuw een gesprek aangevraagd. Er is 
hoop dat dit gesprek wordt gehono-
reerd na de inwerkperiode van de 
wethouders. Streven is om zo samen: 
wethouder – gemeente en verkeers-
commissie DK samenwerken met als 
doel de onveiligheid en overlast in het 
woon-/leefgebied te beperken.

Reacties – suggesties zijn welkom via 
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com
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Metingen snelheid Melkweg met 
de matrixborden.
Er zijn twee matrixborden ge-

plaatst om de snelheid op de Melkweg 
te meten. Uit de laatste metingen 
bleek dat vele mensen zich goed aan 
de voorgeschreven en veilige snel-
heid en gedrag hielden. Naast al dat 
goede waar de commissie heel tevre-
den mee is, wordt er door een deel 
van de chauffeurs, personenauto’s en 
zwaarder verkeer, fors te hard gere-
den. De hoogst gemeten snelheid was 
126 km! De metingen zijn ter inzage; 
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

De verkeerscommissie pleit voor 
standaard 30 kilometer binnen de 
bebouwde kom; eind dit jaar wordt 
hopelijk de landelijke maatregel van 
‘maximaal 30 in alle bebouwde kom-
men’, GOW 30 kilometer goedgekeurd.

De belangrijkste argumenten:
•  Risico op (letsel)schade is bij 30 km 
    aanmerkelijk lager dan bij 50 km
    per uur.
•  De beleefde veiligheid is groter 
•  Geluidsoverlast door lagere snelheid 
wordt verminderd. 
Nadeel van rustig met 30 km rijden:
Tijdwinst: 37 seconden om i.p.v. met 
30 km maar met 50 km constant van 
de rotonde tot komgrens bij Maat-
schap Bouwhuis te rijden.

Eén van de bespreekpunten is ook de 
geuite wens vanuit het dorp voor een 
zebrapad bij de Visserstraat. Ook is er 
een werkgroep bezig met verfraaiing 
en daardoor snelheidsremming op de 
Melkweg. 

Laser meting
Klijndijk doet 20 juni ’22 en waar-
schijnlijk in september ‘22 mee met 
de landelijke actie van de VVN om 
lasermetingen te houden en de VVN 
houdt deze op de Melkweg.

Regionaal overleg verkeer
De ‘verkeersgroep zuidelijke dorpen’ 
gaat bij de plaatselijke belangen 
informeren wat hun wensen zijn t.a.v. 
snelheid door de bebouwde kom in 
de diverse dorpen.  Begin september 
is de hoop dat er met de raadsleden 
een informatieavond gehouden kan 
worden over ontlasting dorpskom van 
de diverse dorpen  van doorgaand 
verkeer, waarbij 30 km de maximum 
snelheid wordt en het weren van door-
gaand verkeer bespreekonderwerpen 
zijn.

Bijdrage uit nalatenschap
Recent werd Dorpsbelang Klijndijk 
verrast door een brief van een no-
taris. Dorpsbelang Klijndijk ontving 
een bijdrage uit de nalatenschap van 
de in Klijndijk geboren en getogen 
schilderes Janny Jalving. Wij zijn hier 
uiteraard zeer blij mee en willen deze 
bijdrage besteden aan iets dat haar 
naam eer aan doet. Wil jij meedenken 
of heb je een idee? Meld je dan bij 
ons; 
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

Voor wie Janny Jalving niet kent, hier 
het interview dat in het jubileumnum-
mer van Plaotselijk Nijs gestaan heeft.

Janny Jalving; Klijndijk, 
10 september 1923 – 
Exloo, 6 januari 2022

Een leven lang schilderen en tekenen.

Al tijdens het telefoongesprek dat ik 
met haar had, viel het me op dat ik 
zou kennismaken met een zeer pittige 
en kwieke dame. Ik vroeg haar voor-
zichtig of ze na de middag nog even 
op één oor wilde, maar ze verzekerde 
me ferm dat daar geen sprake van 
was: “Ik ga nooit op één oor”.

Ik ga op bezoek bij Janny Jalving, 
schilderes.
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Jantje Johanna Jalving, geboren 
op 10 september 1923 te Klijn-
dijk. Ze is autodidact en schil-

derde, aquarelleerde en tekende 
landschappen, portretten en stillevens 
voornamelijk in Drenthe. Ze heeft 
altijd in de ouderlijke woning geleefd 
en gewerkt.
Ze komt uit een familie met nog drie 
broers en twee zussen. Zij was het 
derde meisje. Haar beide zussen zijn 
getrouwd en kregen een gezin. Haar 
broers daarentegen zijn nooit ge-
trouwd en de twee oudste broers zijn 
altijd bij haar blijven wonen in het 
ouderlijk huis. De jongste broer was 
blind en woonde vrijwel zijn hele leven 
in Bussum in het blindeninstituut. Alle 
vakanties was hij in Klijndijk. Hij had 
daar zijn eigen plekje.

Als klein kind tekende Janny al. Overal 
waar maar een klein plekje wit pa-
pier was, tekende ze. Zelfs in haar 
schriften op school. Ze was de enige 
in haar klas die dat deed. Er bleef 
altijd wel een klein hoekje over om 
op te tekenen. Ze kan zich echter niet 
herinneren of de meester of de juffen 
daar iets van zeiden. Ze tekende eerst 
met potlood en later, als de man met 
“negotie” langs was geweest, kocht 
moeder wel eens kleurkrijt. Later toen 
papier schaars werd, tekende ze op 
tabakszakken. Vader nam halfponds 
tabakszakken mee en moeder maakte 
ze voorzichtig open en streek ze en 
dan ontstond er prachtig mooi glad en 
wit papier.

Doordat haar moeder zwaar astma-
tisch was, moest ze, toen ze 14 jaar 
was, thuis blijven om het huishouden 
te doen en dan was er niet zoveel tijd 
meer om te tekenen. Toen waren de 
broers nog thuis en het huishouden 
werd te zwaar voor haar moeder. 
In die tijd was dat het lot van een 
meisje. Ze verlangde er altijd naar om

te tekenen. Tot haar dertigste was het 
lastig om haar hart te volgen, totdat 
op een zaterdagmiddag haar beide 
ouders op visite waren in Exloo. Ze 
heeft snel de fiets gepakt en is naar 
Odoorn gegaan om daar te schilderen. 
Toen haar ouders dat vernamen, was 
voornamelijk moeder erg boos en ze 
vond dat de tekenende dochter haar 
te schande had gemaakt. Vader was 
wat terughoudender.
Toen ze dertig was, is haar moeder 
overleden en niet zo lang daarna ook 
haar vader.

Hierna is ze volop gaan tekenen en 
schilderen. Haar eerste expositie had 
ze ruim 60 jaar geleden bij de Ben-
dienfabrieken en na de exposities had 
ze veel klanten die graag iets van haar 
wilden kopen. Dat was het begin van 
een carrière in de kunst. Meerdere ex-
posities volgden en ze had een trouwe 
klantenkring, waaronder veel mensen 
uit Groningen. Na elke expositie kwa-
men er weer nieuwe klanten bij.
Ook aan haar eerste expositie (later 
kwamen er meer) in het Drouwener-
zand, in het Natuurhistorisch Museum 
denkt ze nog met plezier terug. De 
toenmalige directeur, de heer Horn, 
was zo lyrisch over haar werk, dat hij 
de werken aanprees als een ware 
koopman. Ze merkte trouwens ook 
dat sinds de afgelopen crisis het slech-
ter gaat met de verkoop.

De laatste jaren heeft ze echter niet 
meer kunnen werken, want haar 
gezichtsvermogen werd langzamer-
hand slechter. Dat doet haar pijn, 
want schilderen was haar lust en haar 
leven. Ze moest om die reden dan ook 
stoppen met autorijden, wat ze nog 
tot haar 87e heeft gedaan.

Ze vertelde nog over de tijd dat er in 
het kanaal grote schepen naar Klijn-
dijk voeren. Vaak geladen met grind
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en stenen voor de aanleg van 
wegen en dan nam het schip 
weer bieten of aardappels mee 

terug. ‘Waar nu in de Zietak de dam 
ligt, was eerder een draaibrug (De 
Draai). Daar voeren de schepen dan 
door en in het Kolkje, dat toen veel 
breder was, draaide het schip en kon 
zo terugvaren en bij strenge winters, 
die we helaas niet meer hebben, kon 
je schaatsen op de vaart. Voor mij 
was nieuw dat er op de plek waar nu 
garage Koops is, vroeger een krui-
denierswinkel was. De winkel van 
Potgieter.’

Net als tijdens haar hele leven brengt 
Janny, ook nu nog, in het voorjaar en 
in de zomer een groot deel van haar 
tijd door in de tuin. Het huis met de 
tuin dat op het mooiste plekje van 
het dorp ligt. Nog steeds doet ze het 
meeste zelf, alleen spitten valt haar 
zwaar sinds ze een aantal jaren ge-
leden met de fiets is gevallen en haar 
enkel heeft verwond. Dat is dan ook 
de reden waarom ze geen groentetuin 
meer heeft. Menigeen heeft haar vast 
wel eens gezien als ze daar aan het 
werk was. 

Informatieochtend jaarop-
leiding eetbare wilde planten

Begin september start de jaaroplei-
ding eetbare wilde planten van ‘In Het 
Wilde Weg’. Verbinding met de natuur 
is een belangrijk aspect in deze oplei-
ding. Elf maanden lang duiken we in 
de wereld van het wildplukken. We 
gaan op excursie naar verschillende 
natuurgebieden in Noord Nederland, 
wildplukken en koken op het kamp-
vuur met wilde planten en padden-
stoelen. Ook de geneeskrachtige 
werking van planten en paddenstoelen 
wordt behandeld. De jaaropleiding 
bestaat uit praktijkdagen en theorie-
lessen. 

De theorieles wordt gegeven in Dren-
the in de omgeving van Gasselte. 
Daarnaast is het mogelijk om deze 
online te volgen, zodat de opleiding 
voor mensen uit het hele land toe-
gankelijk is.

Steeds meer mensen in Nederland 
tonen belangstelling voor een gezonde 
leefstijl, waar voeding en beweging 
belangrijke onderdelen van zijn. Leah 
en Tim zien steeds meer interesse 
ontstaan voor wildplukken en de ge-
zonde stoffen die planten bevatten. 
Tijdens de jaaropleiding wordt veel 
aandacht besteed aan het plukken 
met respect voor de natuur. Leah ad-
viseert de cursisten om wilde planten 
in hun eigen tuin te laten groeien en 
zo te zorgen voor meer biodiversiteit. 
Hier profiteer je niet alleen zelf van 
maar ook de bijen en andere insecten.

Om een indruk te krijgen van de jaar-
opleiding en om elkaar te leren ken-
nen, organiseren wij een vrijblijvende 
informatieochtend in de buurt van 
Gasselte. Tim en Leah vertellen wat je 
allemaal kunt verwachten tijdens de 
opleiding. Verder is er tijd om elkaar 
te ontmoeten en te genieten van een 
hapje en een drankje met eetbare 
wilde planten. Heb je belangstelling 
voor eetbare wilde planten en wil je 
deze in de verschillende jaargetijden 
leren herkennen meld je dan aan voor 
deze informatieochtend.

Datum: zaterdag 2 juli 11.00 uur tot  
  circa 13.00 uur
Locatie: buiten bij een kampvuur in 
            de omgeving van Gasselte, 
            exacte locatie volgt na aan-
            melding
  
Vooraf opgeven bij Leah Groeneweg, 
info@inhetwildeweg.nl of telefoon-
nummer 06 - 141 367 34.
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Activiteiten

Zoals u kunt zien in het 
Plaotselijk Nijs, zijn er in de afgelo-
pen tijd weer redelijk wat activiteiten 
georganiseerd in Klijndijk en komen 
er in de toekomst ook nog wat activi-
teiten bij. Aan u, geachte lezer, de 
mogelijkheid om hieraan mee te doen. 
Ook over de toekomstige activiteiten 
valt te lezen.

De koffiemorgengroep is in de 
maanden juli en augustus tijdelijk 
gestopt. Niet dat er geen koffie meer 
gedronken wordt, maar dat moet 
nu thuis gebeuren. Na de zomer is 
op 14 september weer de volgende 
koffiemorgen. Iedereen welkom 
natuurlijk. De kosten kunnen we nog 
steeds laag houden. € 3.00 Per keer 
en daarvoor is er twee keer koffie en 
iets erbij dat door thuisbakkers wordt 
gebakken.

We kijken vooruit naar de barbe-
cue, de tocht met de bolderwagen 
en de boswandeling met onze eigen 
boswachter, Jasper.
Een nieuwe activiteit die er aan gaat 
komen, is een wijnproeverij die bij 
voldoende belangstelling door kan 
gaan op 29 oktober.

We zien u er graag bij.
Heeft u ideeën of wilt u zelf iets 
organiseren? Dat kan natuurlijk ook. 
Maar U kunt ook altijd contact opne-
men met één of meer leden van de 
activiteitencommissie. Er woont er 
altijd wel eentje bij u in de buurt.

Een hele fijne juli- en augustusmaand 
gewenst. Geniet ervan.

Tineke

• Dorps-BBQ
Zet in uw agenda! Save the 
date!    
Op zaterdag 24 september 

organiseren we in de ochtend weer 
een wandeltocht onder leiding van 
Jasper van Manen, onze plaatselijke 
boswachter en kun je ook weer op 
pad met de Bolderwagen én hebben 
we als afsluiting weer een Dorps-BBQ!

Nadere info volgt. Houd het Plaotselijk 
Nijs, Facebook en uw brievenbus in de 
gaten. 
Nogmaals: Blok deze datum alvast in 
uw agenda.    

• Handwerkclub 

4 Mei
Die middag waren elf dames aan-
wezig. We gingen onze kaarten 
afmaken, want vorige keer hadden 
we ze niet klaar gekregen. De ervaren 
handwerksters hadden het borduren 
thuis afgemaakt.
Zij mochten een bijpassende kaart 
opzoeken, waar de borduurkaart dan 
moest worden opgeplakt.
Daarna het plaatje uitknippen en op-
werken in 3D. Sommigen hadden de 
smaak te pakken en wilden nog een 
kaart thuis borduren. 

De dames die de vorige keer niet aan-
wezig waren, gingen een kaart maken 
zonder borduren.
Ieder kon haar creativiteit  tonen en 
de resultaten waren weer mooi. We 
gingen ook nog even een beter-
schapskaart voor Klaassien maken, 
omdat ze nog steeds in de Holdert is 
voor revalidatie.

8 Mei
Met zeven dames uit Klijndijk gingen 
we naar De Paasbergen. Zes op de 
fiets en één met de auto.
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Bij De Paasbergen werden 
we opgewacht door de 
dames uit Odoorn. In de 
hal waren de tafels al voor 

ons gedekt en wat zag het er gezellig 
uit. Er stonden bloemetjes op tafel en 
naast de borden lagen mooie oranje 
servetten. Toen iedereen een plaats 
gevonden had, kregen we een glas 
water en daarna werd heerlijke groen-
tesoep geserveerd. Hierna volgde het 
hoofdgerecht met verschillende keu-
zes. Tot slot werden we nog verrast 
met ijs met vruchten en slagroom.
Het was heerlijk en gezellig.

De dames hadden ook nog een ver-
rassing voor mij.
Ik kreeg als blijk van waardering een 
mooie kaart en enveloppe met inhoud.
Dames nog heel hartelijk bedankt.
Hierna was er nog een allerlaatste 
afsluiting met koffie of thee met een 
bonbon. Toen was het tijd om naar 
huis te gaan. 

Allemaal een fijne vakantie gewenst 
en tot september.
 

Janny Blokzijl
• Herfstfair
Hallo allemaal,
Zoals wij al eerder hebben bekend ge-
maakt, zijn wij, de Herfstfaircommis-
sie, alweer druk bezig met de voor-
bereidingen van onze volgende Fair! 
Deze zal worden gehouden op zater-
dag 1 oktober, van 11.00 uur tot 
16.00 uur op het veld bij ons dorps-
huis “Oes Hokkie”.

We willen graag een zo groot moge-
lijke diversiteit in de kramen en 
deelnemers om iedereen een kans 
te geven om iets leuks of lekkers te 
kopen. We hebben dit jaar dan ook 
besloten om geen rommelmarkt-
kramen toe te laten, omdat we dat 
hierbij niet passend vinden.

Alle info/reglement- en opgavefor-
mulieren kun je vinden op de website 
van Udik. Vertel het vooral door; voor 
verkoop of als bezoekers!

Misschien ken je nog iemand met een 
leuke hobby die dit wil promoten of ie-
mand die een fijn product verkoopt, of 
misschien wil je zelf op de fair staan 
met iets creatiefs……. Geef je op!
Via ons nieuwe mailadres kun je ons 
altijd bereiken: 
fairklijndijk@gmail.com en we zijn ook 
te volgen op Facebook: Fair Klijndijk. 

Wij hebben er echt zin in om er weer 
een mooi ‘Herfstfeestje’ van te maken 
en daarom hopen we ook op veel 
deelnemer en bezoekers.
Natuurlijk wordt ook de inwendige 
mens niet vergeten, want de voortref-
felijke catering zal daar voor zorgen 
met lekkere hapjes en drankjes in een 
mooi verzorgde setting.

We hopen jullie daar allemaal te zien!

Jeroen, Jan, Cor, Alie, 
Karin en Marianne

• Kinderactiviteit Tie- dye
Zaterdag 11 juni had de Kinderac-
tiviteitencommissie een activiteit 
georganiseerd. Tie-dye, een techniek 
waarmee men textiel van een patroon 
voorziet door, voordat je de stof verft, 
stevige knopen in het materiaal te 
leggen of delen samen te binden.

Er waren dertien creatieve kindertjes 
naar Oes Hokkie gekomen om samen 
mooie creaties te maken.
Vanwege het prachtige weer konden 
we mooi buiten kliederen. 

Namens de organisatie, super dat jul-
lie er waren!
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team bestaande uit Ron, Janneke, 
Maaike en Lars wisten maar liefst 64 
punten te behalen en dat was 6 pun-
ten meer dan team vier, bestaande uit 
Grietus Aalderink, Martha de Graaf, 
Esther Bos en Marjanne Westerink, 
dat dus tweede werd.

In de overall stand bij de vrouwen 
was Harmke van Oosten met 221,5 
nummer één (de vier beste scores 
tellen), tweede plaats was voor Mar-
tha de Graaf met 219 en Hillie Drent 
met 217,5 eindigde als derde. Bij de 
mannen ging de eerste prijs naar Ron 
Stam. Met 240 punten was hij te sterk 
voor Rick en Olaf Bosma die beiden 
op een verdienstelijke tweede plaats 
eindigden met 233 punten.       
Winnaar Ron Stam wordt gefeliciteerd 
door Roelof Arends, winnares Harmke 
van Oosten was jammer genoeg deze 
avond niet aanwezig.  

Komend seizoen starten we in sep-
tember en hopen dat we zonder enige 
maatregelen in alle vrijheid de pub-
quiz kunnen spelen. 
Verder wil ik, namens het bestuur van 
Udik, de mensen achter de bar, de 
vragenbedenkers en vragen stellers 
hartelijk bedanken. Ook hier geldt: 
zonder vrijwilligers zijn we nergens. 
Allemaal een fijne vakantie toe-
gewenst en tot in september.

• Brunch
Om een stukje te schrijven over de 
dorpsbrunch is eigenlijk helemaal niet 
zo vreselijk moeilijk.

Ik zou het heel kort kunnen samen-
vatten met woorden als: geweldig, 
leuk, gezellig, lekker eten, mooi weer, 
grote opkomst en natuurlijk voor her-
haling vatbaar.

Maar da’s te makkelijk, dus wordt het 
iets uitgebreider.

Voor nu wensen we ieder-
een een fijne vakantie. Na 
de zomer gaan we weer 
iets nieuws bedenken. We 

delen dit t.z.t. weer in de Kinderac-
tiviteitenapp en op Facebook. Sta jij 
er nog niet in? Stuur mij (Esther) een 
berichtje op 06 - 462 259 13. 

• Leesgroep in Klijndijk?

Oproepje:
Verschillende mensen hebben ooit, 
de activiteitencommissie, gevraagd 
of we een begin willen maken met 
de oprichting van een leesclub in Oes 
Hokkie. Graag willen we inventaris-
eren of daar inderdaad voldoende 
animo voor is en of mensen ideeën 
hebben over de invulling, de frequen-
tie en het tijdstip en dag van de week.
Gaarne je reactie naar: 
gfm.degraaf@gmail.com 

• Pubquiz   
Op vrijdag 20 mei werd de laatste 
pubquiz van dit seizoen gehouden. 
Een seizoen dat onderbroken werd 
door Corona, maar gelukkig konden 
we nog een aantal quizzen spelen. 
Een aantal mensen vond het nog best 
spannend toen we weer konden be-
ginnen en gaven aan volgend seizoen 
weer aan te sluiten. 

We gaan in september weer van start, 
de nieuwe data voor het komend 
seizoen moeten nog bepaald worden. 
Die zullen zo snel mogelijk via een 
flyer, mail en het Plaotselijk Nijs 
bekend gemaakt worden.

Op 20 mei hadden tweeendertig deel-
nemers ervoor gezorgd dat er weer 
acht teams gevormd konden worden. 
Het was zoals altijd weer gezellig en 
natuurlijk ook educatief. De familie 
Stam deze keer met z’n allen als één 

-22-



-23-



Nieuwe Spitwa(a)rk

Spitwa(a)rk begint met een artikel 
van Jan Ottens met veel foto’s over 
de bijeenkomst toen de vijf Stolper-
steine in april in Valthermond voor het 
huis van de Joodse familie Lezer zijn 
gelegd. 

Jacob Westendorp uit Ter Apel neemt 
ons mee in een griezelig sprookje over 
de veenkoning en de waternimf in 
het veen. Het is ook vaak opgevoerd 
op feestelijke ouderavonden: ook in 
Valthermond. 

Geert van Rossum Hzn. heeft een 
artikel nagelaten over twee aan elkaar 
verwante families Tewis in Exloo.
Geert Komduur uit Emmen schreef 
over een ver familielid Bareld Kom-
duur uit Valthe die in 1923 in Ter Apel 
op verschrikkelijke wijze werd ver-
moord. 
Op de voorplaat staat een foto van 
rond 1913 van de familie Haandrik-
man uit Exloo.
Oderen verandert gaat over de locatie 
Geerts Warenhuis. We lezen wat daar 
eerder heeft gestaan en dat deze zo-
genoemde galanteriewinkel binnen-
kort sluit. 

Op de Middenplaat aandacht voor 
camping ’t Vlintenholt met foto’s uit 
de jaren zestig. 
Jan Wierenga geeft in Rondblik zijn 
bespiegelingen over de komst van 
de wolf in Drenthe en lezen wat 
men vroeger deed als men een wolf 
ontdekte.

Uit de krant gaat over het afscheid 
(1991) van de koster van het kerkje 
in 1e Exloërmond, Jan Woering. In 
Herkent u het twee groepsfoto’s: een 
groep uit Klijndijk met in het mid-
den Bertus Kienecker en een foto van 
de reisclub van de Fabrieksstraat in 
Exloo.

Rond 11.00 uur zag je 
veel Klijndijkers richting ‘t 
Hokkie lopen.
Het leek een soort zwaan-

kleef-aan.
Bij het Udik veld aangekomen, was 
het duidelijk dat heel veel mensen 
hadden geholpen om ervoor te zorgen 
dat het een leuke ochtend zou gaan 
worden.
Omdat ik bang ben iemand te ver-
geten, ga ik geen namen opsommen.
Maar alle (echt alle) vrijwilligers onder 
leiding van alle andere vrijwilligers 
hebben georganiseerd, gesneden, ge-
kookt, gebakken, sponsors benaderd, 
stoelen en tafels klaargezet en nog 
heel veel meer.

Ik ga ook niet opsommen wat we al-
lemaal konden eten en drinken, want 
dan vergeet ik het één en ander, maar 
de thuisblijvers hebben wat gemist. 

Ik zag oude bekenden en nieuwe 
bewoners. Gelukkig was iedereen snel 
met elkaar in gesprek zodat nieuwe 
bewoners al een beetje bekenden 
werden en iedereen vermaakte zich 
volgens mij uitstekend.

Voor de kinderen -ook gezellig veel!- 
was er een springkussen en een 
ijskraam.

Om 13.00 uur gingen we (na met 
elkaar -in ieder geval je eigen spullen- 
afgewassen te hebben) weer zwaan-
kleef-aan naar huis en ik kan mij 
voorstellen dat de meesten van ons 
het eerste uur geen pap meer konden 
zeggen.

Ik heb heel goed geluisterd maar 
geen wanklank gehoord, dus hulde 
hulde hulde!

Hopelijk volgend jaar weer,
Desiree Rozema
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Wat is leven?

Ik schrijf normaal gespro-
ken graag wat luchtigs. Iets waardoor 
er misschien een glimlach om de lip-
pen van de lezer komt, maar nu is er 
iets anders wat me bezighoudt. Dus 
op voorhand mijn excuus dat dit niet 
zo’n luchtig stukje wordt waarop u 
wellicht had gehoopt.

De laatste 2,5 jaar heeft angst een 
grote rol in ons leven gehad. Als een 
stoomwals reed hij telkens over ons 
heen. Een doodeng monster waarvan 
je niet wist of en uit welke donkere 
hoek het tevoorschijn zou springen. 
Veel mensen keken wantrouwend 
en schichtig om zich heen. Van 
welke kant zou het gevaar komen? 
Er ontstonden ‘kampen’ en mensen 
zagen hun vrienden, en soms ook 
familie, verdeeld worden en misschien 
zelfs uit hun leven verdwijnen.

Nadat we even ogenschijnlijk rust 
hebben gehad, wordt er wederom 
opgeroepen angst te hebben en bang 
te zijn. Dat deed bij mij de vraag 
rijzen. Is dat wat we willen? In angst 
leven? In angst voor elkaar? Voor 
onze kinderen, onze ouderen? Willen 
we ons ons verdere leven verschuilen 
achter gezichtsbedekking waardoor 
we elkaars lach niet meer kunnen 
zien? Waardoor menselijkheid gro-
tendeels verdwijnt. Willen we angst-
vallig op flinke afstand van elkaar 
blijven uit angst dat ons iets kan over-
komen? Hoe lang kunnen (en willen?) 
we zo krampachtig leven?

En dan de grootste vraag voor mij 
persoonlijk: ‘Is dat leven?’ 
Of kunnen we accepteren dat leven 
ook een bepaald risico met zich mee-
brengt?

Dat we daarin zelf verantwoordelijk-
heid hebben en we zelf bepalen hoe 
we daarmee omgaan.

Ik beloof u in de volgende Plaotselijk 
Nijs, weer een vrolijker column ;)

Annemieke Bos 

Klijndijk krijgt een eigen zuur-
desembakkerij

Bakkerij Vlier is een zuurdesem-
bakkerij opgestart door Noortje van 
Gemmert en Rob Nijsink. In de oude 
school hebben ze een klaslokaal ver-
bouwd tot een kleinschalige bakkerij.

In de bakkerij maken Noortje en 
Rob vloerbroden op basis van zuur-
desem. De broden worden op echt 
ambachtelijke wijze gemaakt zonder 
toevoegingen. Zuurdesem is een com-
binatie van meel en water dat door 
een gistingsproces als een natuurlijk 
rijsmiddel wordt gebruikt. Door het 
lange rijsproces krijgt het brood een 
vollere smaak.

Het winkeltje staat middenin de 
open bakkerij. Hier bakken de bak-
kers naast brood ook zoete broodjes, 
crackers en andere lekkernijen. Wan-
neer je de broden komt ophalen kom 
je letterlijk bij de bakker op bezoek. 
Er is dan ook altijd wel wat te proe-
ven. Dit kan elke donderdagmiddag 
tussen 12.00 - 16.00 uur.

Ben je benieuwd en wil je ook brood 
bestellen? Ga naar 
www.bakkerijvlier.nl en klik op de 
knop ‘bestellen’. 

We hopen je snel in onze bakkerij te 
ontmoeten!
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Samen als eigenaars verder met 
supermarkt Odoorn

Aan de buitenkant zie je het niet, 
maar toch is er dit jaar iets veranderd 
bij Coop Odoorn. Vanaf begin 2022 
heeft de supermarkt namelijk twee 
eigenaars. Daarbij zijn Coop en Plus 
gefuseerd en wordt de volgende ver-
bouwing al weer voorbereid. Genoeg 
redenen om hier eens over te praten 
met Jeroen Schippers (eigenaar). 

Coop Odoorn heeft nu dus twee eige-
naars?
Dat klopt, sinds begin dit jaar is Mar-
tijn Kaspers mede-eigenaar van de 
supermarkt, aldus Jeroen. De naam 
Schippers supermarkt is daarom 
vervangen door VOF supermarkt 
Odoorn, maar hier merken de klanten 
eigenlijk helemaal niks van. 

De klanten kennen Martijn natuurlijk 
ook al. Op 16 jarige leeftijd is hij als 
leerling slager in onze supermarkt 
begonnen. Na zijn opleiding heeft 
Martijn in verschillende andere su-
permarkten gewerkt, maar hij kwam 
in 2016 weer terug bij Coop Schip-
pers. Het beviel van beide kanten 
goed en op een bepaald moment werd 
hij bedrijfsleider en nu is hij dus ook 
mede-eigenaar.

Hoe zijn jullie tot dit besluit gekomen? 
Voor mij werd het steeds moeilijker 
om al mijn werkzaamheden te com-
bineren. Naast de supermarkt ben ik 
namelijk vrijwilliger bij Villa Joep, het 
fonds tegen Neuroblastoom kinder-
kanker. Florian, ons zoontje, is als 
gevolg van deze ziekte overleden. Ik 
besloot toen om me in te gaan zetten 
voor ouders en kinderen die in een 
vergelijkbare situatie komen. Daarna 
werd ik ook nog gevraagd voor de 
cliëntenraad van het Prinses Maxima 
centrum. Dit is het kinderkanker 
ziekenhuis in Utrecht. Beide functies 

wil ik blijven vervullen, maar ze vra-
gen veel tijd. 

Martijn had al langer de wens om 
iets voor zichzelf te beginnen en 
toen ontstond ineens het idee om de 
supermarkt samen voort te zetten. 
We zijn allebei blij, want Martijn kan 
nu echt iets opbouwen en ik heb weer 
tijd voor mijn nevenfuncties en mijn 
gezin. 

Hoe zit het met de verbouwplannen? 
Nu Coop en Plus zijn gefuseerd zal 
de winkel waarschijnlijk aan het eind 
van het jaar weer verbouwd worden. 
Ik zal me dan volledig focussen op 
alle zaken rond de verbouwing terwijl 
Martijn, net als vorige keer, de winkel 
draaiende houdt. We gaan maar één 
week dicht. In die week verandert de 
kleur van oranje naar groen en zullen 
alle medewerkers getraind worden 
voor de nieuwe formule. Daarna zijn 
de klanten weer van harte welkom! 

Recept

Ieder jaar na de brunch wordt er 
weer gevraagd naar het recept van 
de broccolisalade.

• 1 grote broccolistruik (in stukjes)
• 1 kleine rode ui (in stukjes)
• 1 kopje rozijnen
   Dit mengen.

• 10 tot 12 plakjes bacon, 
   uitbakken en verkruimelen

Dressing:
• 3 eetlepels azijn
• 1/3 kopje mayonaise
• 1/3 kopje suiker
             Eet smakelijk
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