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Van de redactie

Vele mensen hebben weer 
kunnen genieten van de 
activiteiten die in ons dorp zijn ge-
houden. Voor de dorpsbarbecue was 
een goede aanmelding. Helaas lieten 
verschillende mensen door de weers-
omstandigheden verstek gaan. 

Dit nam echter niet weg dat het niet 
gezellig was. Onze boswachter Jasper 
kan ook op een leuke morgen terug-
kijken. Hij vertelde vele mooie en 
interessante verhalen over de natuur. 

De fair kon beter weer gebruiken dan 
dat ze verdiende. Jammer, maar de 
standhouders waren over het alge-
meen wel tevreden. Ongetwijfeld 
zullen over de afgelopen activiteiten 
verhaaltjes verschijnen. 

Door dit allemaal goed te lezen bent u 
weer op de hoogte gebracht en zullen 
we zeggen tot het volgende evene-
ment.

De redactie,
Paula Oudshoorn,

Tineke van Wijk en
Tinus de Jong

Toernooizege Katja en Raïsa

In Parijs pakten Katja Stam en Raïsa 
Schoon hun tweede titel van het jaar 
op de Pro Tour. In de finale wonnen
ze van Tina Graudina en Anastasija 
Samoilova uit Letland met 21-16 en 
22-20.

Dames ge-
feliciteerd met 
deze overwin-
ning.

54e jaargang, no. 08, oktober 2022
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Penningmeester
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Secretariaat
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PlaotselijkNijs 
 

Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 04 november 2022

Verschijningsdatum
week 46 (14 t/m 20)

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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Parkinson, medicijnen en rol 
apotheker

Maandag 21 november komt apothe-
ker A.J.M. Van de Berg in het Par-
kinsoncafé Emmen vertellen over de 
rol en de taken van de apotheker bij 
Parkinsonpatiënten. Van de Berg is 
apotheker van De Vriendschap en 
gespecialiseerd in Parkinson.

Medicijngebruik bij de Ziekte van 
Parkinson is maatwerk. De apotheker 
is daarom nauw betrokken bij de be-
handeling. Hij helpt onder andere bij 
het instellen en optimaliseren van de 
medicatie en denkt mee over doseer-
vormen, toedieningstijden en hulp- 
middelen. Ook zorgt hij voor een goed 
overzicht van de medicijnen, zodat 
er geen ongewenste wisselwerking 
tussen medicijnen plaatsvindt. Hij zal 
ook bespreken welke aandacht hij 
besteedt aan bijwerkingen en aan het 
overleg dat hij heeft met huisarts en 
specialist. 

Soms zijn medicijnen niet leverbaar. 
Wat kan de apotheker dan doen? En 
hoe zit het dan met de vergoeding? 
Genoeg om te bespreken, maar er 
blijft ook voldoende gelegenheid voor 
de bezoekers om vragen te stellen.
Het Parkinsoncafé is van 13.30 uur - 
15.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur). 

Zoals altijd is de bijeenkomst in het 
restaurant van zorginstelling De 
Schans, Laan van het Kwekebos 118 
in Emmen. De toegang is gratis. Het 
Parkinsoncafé wordt ondersteund door 
de Parkinson Vereniging. Koffie e
thee worden aangeboden door zorg-
groep Tangenborgh. 

Alle mensen met Parkinson of Parkin-
sonisme hun partner, mantelzorgers, 
maar ook hulpverleners en andere 
geïnteresseerden zijn welkom. 
Opgave vooraf is gewenst: via mail 
f.lohues@oefentherapieemmen.nl of 
telefoon 06 - 531 29 261
Of via Lizzy Meijers (wijkverpleegkun-
dige) 06 - 531 292 61

Voor nadere informatie: 
F. Lohues 06 - 531 29 261

IJsvereniging de Zietak

De winter nadert en dat betekent dat 
een nieuw ijsseizoen aanbreekt. We 
hopen dat we een mooie winter te-
gemoet gaan, waarin volop geschaatst 
kan worden. Naast schaatsen zijn er 
ook andere activiteiten bij de ijsbaan. 
Elke derde zaterdag van de maand 
vindt er een gezellige dartavond 
plaats in de Boete en niet te vergeten, 
op 31 december gaan we weer carbid 
schieten en olliebollen bakken.

Wilt u lid of donateur worden van deze 
gezellige vereniging of wilt u uw 

 
   Belangrijke data

Oktober
21 Pupquiz
29 wijnproeverij

November
02 handwerkclub
09 koffiemorg
16 handwerkclub
17 leesgroep
19 oud papier
19 darten
22 begrotingsvergadering 
     dorpsbudget
22 jaarvergadering dorpsbelang
25 pubquiz
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lidmaatschap wijzigen, dan 
kunt u mailen naar
ijsver.dezietak@gmail.com. 
Gelieve de wijzigingen voor 

21 november door te geven. Een fami-
lie lidmaatschap kost € 10,00 voor 
thuiswonende kinderen boven de 18 
jaar wordt er € 3,00 per kind extra 
berekend. Donateurs betalen € 3,00. 

Begin november wordt de contributie/
donatie automatisch geïnd bij de 
bestaande leden die een doorlopende 
machtiging hebben afgegeven. De 
overige leden kunnen binnenkort weer 
een van de bestuursleden aan de deur 
verwachten om de contributie/donatie 
in contanten te innen. 

In het nieuws

Net op de grens van het verschijnen 
van het vorige nummer van het Plaot-
selijk Nijs, las ik een mooi stukje van 
Sanja van Beveren (Klijndijk) in een 
weekblad. Sanja is voorzitter van het 
Kenniscafé in Emmen dat het tienjarig 
bestaan vierde in het Atlas Theater. 

Dit echter wel met een jaar vertraging 
vanwege het Coronavirus. Het ken-
niscafé organiseert zes keer per jaar 
een avond waarop een wetenschapper 
of een andere inhoudelijk deskundige 
een lezing houdt over zijn of haar 
vakgebied. Bekende sprekers in het 
verleden waren Maarten van Rosssum 
en Nobelprijswinnaar Ben Feringa.

Het Café wordt gerund door twintig 
vrijwilligers die telkens in wisselende 
groepjes de avonden voorbereiden. De 
avonden vinden plaats in NHL Stenden 
Hogeschool. Voor meerdere inlich-
tingen kunt u een kijkje nemen op 
www.kenniscafe-emmen.nl

Energietoeslag, ook voor u?

De prijzen voor elektriciteit en gas 
stijgen enorm. De rijksoverheid biedt 
daarom de energietoeslag aan voor 
iedereen met een laag inkomen. Het 
maakt hierbij niet uit of u een uitke-
ring ontvangt of gewoon werkt en of 
u een huur- of een koopwoning hebt. 
Ook de hoogte van uw spaarrekening 
telt niet mee. Hebt u nog geen ener-
gietoeslag aangevraagd of gekregen? 
Controleer dan of u hiervoor in aan-
merking komt in onderstaande tabel:

Leefvorm Netto 
maand
inkomen 
zonder 
vakantie-
toeslag

Netto 
maand-
inkomen 
met vakan-
tietoeslag

Alleen-
staand of al-
leenstaande 
ouder

€ 1.244,54 € 1.310,05

Gehuwden 
& samen-
wonenden

€ 1.777,92 € 1.871,50

Alleen-
staanden 
vanaf pen-
sioenleeftijd

€ 1.382,89 € 1.455,67

Gehuwd 
& samen-
wonenden 
vanaf pen-
sioenleeftijd

€ 1.872,49 € 1.971,05

U kunt de energietoeslag aanvragen 
via: gemeente.emmen.nl/energietoe-
slag. De gemeente Emmen voert het 
uitbetalen van de toeslag uit voor de 
gemeente Borger-Odoorn. Heeft u 
hierbij hulp nodig? Dan kunt u contact 
opnemen met Sietie Rinkema, bud-
getcoach van Andes. Zij is te bereiken 
via 06 – 835 591 01. Geen gehoor, bel 
dan met Welzijnsorganisatie Andes; 
0591 – 58 55 54. U hebt tot 31 okto-
ber om de toeslag aan te vragen.
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Driewielfietsontdekdagen voor 
gemeenten en partners – Door-
trappen Drenthe
Ontdek de driewielfiets op 20 oktober 
in Borger

Heb je wel eens op een driewielfiets
gefietst? o’n fiets is ideaal oor als 
je niet meer op een tweewieler durft 
te fietsen. Bij oorbeeld omdat op- en 
afstappen lastig is of je evenwicht 
niet zo goed meer is. Een driewiel-
fiets houd je in e enwicht vanwege de 
extra wielen die de fiets heeft.

Wil je wel eens weten hoe het is om 
op zo’n fiets te fietsen? om dan naar 
de gratis Ontdekdag op 20 oktober bij 
Egberts Fietsen, Hoofdstraat 63a in 
Borger tussen 10.00 en 13.00 (vrije 
inloop).

Tijdens de Ontdekdag vertellen 
ervaren fietsdocenten an de Fietsers-
bond alles wat je wilt weten over drie-
wielers. Er zijn verschillende dealers 
aanwezig die driewielfietsen mee
nemen, zodat je onder begeleiding 
een proefrit kan maken. Er is geen 
aankoopverplichting. Ook je eigen 
fiets kan omgebouwd worden naar
een driewielfiets.

Vrijheid door een driewielfiets
Anna Frijns bezocht een tijdje geleden 
een Ontdekdag in Assen en fietst
sindsdien vol enthousiasme op een 
driewielfiets. Anna: “Ik had geen idee
of een driewieler iets voor mij was. 
Ik ben heen gegaan om te kijken. Ik 
kwam erachter dat een driewielfiets
precies is wat ik zocht. De Fietsers-
bond heeft mij goed geholpen met 
het uitzoeken van een driewielfiets die
bij mij past. Sindsdien fiets ik weer
en daar heb ik ontzettend veel lol 
in. Ik heb de vrijheid om te gaan en 
staan waar en wanneer ik wil en dat is 
heerlijk!”

Doortrappen Drenthe
De Driewielfietsontdekdagen zijn o -
derdeel van het programma Doortrap-
pen in Drenthe. Met dit programma 
stimuleren de provincie Drenthe en de 
twaalf Drentse gemeenten senioren 
(vaker) op de fiets te stappen. Fietsen
is namelijk goed voor de gezondheid, 
sociale contacten en mobiliteit. Door-
trappen bestaat uit diverse leuke en 
leerzame fietsactiviteiten die op lokaal
niveau aan senioren worden aange-
boden. 

Meer weten? Kijk op:
www.doortrappendrenthe.nl

Udik

Inmiddels hebben de eerste activi-
teiten weer plaats gevonden, kaart-
avond, dorpsbarbecue en ook de 
Herfstfair. De eerste pubquiz van dit 
seizoen staat vrijdag 21 oktober op 
het programma en ook de wijnproe-
verij wordt enthousiast ontvangen.  
We zien jullie graag bij een van onze 
activiteiten!

Udikloop we zijn gestart met alle 
voorbereidingen voor de 30ste Udik-
loop op 21 januari 2023. Zet deze 
datum vast in je agenda want jij bent 
er ook bij toch?

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
bijdrage. Wij vinden echter wel dat 
deze activiteiten voor alle dorpsbe-
woners toegankelijk moeten zijn en 
dat iedereen 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. 
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Is het nu zo dat u graag 
mee zou willen 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.
 
Rotzooi 
Helaas komen wij de laatste tijd regel-
matig allemaal rommel en afval tegen 
bij Oes Hokkie. Lege flesjes en blikjes,
lege chipszakken, kapotte bierflesjes
en (lachgas)ballonnen. Dit kan na-
tuurlijk niet de bedoeling zijn. Prima 
dat je er zit, maar ruim je rotzooi op, 
anders zullen wij helaas maatregelen 
moeten treffen.

30e
Na 2 jaar gaan we er weer voor! 
30e editie van de Udikloop

Op zaterdag 21 januari 2023 organi-
seert stichting Udik na 2 jaar weer de 
Udikloop. 
Heel bijzonder dit jaar, want het is de 
30e editie van deze run van Klijndijk. 
Met een (gedeeltelijk) nieuwe organi-
satie zijn we druk bezig met de voor-
bereidingen. We vertrouwen erop dat 
de sponsoren ons weer willen steunen 
om dit bijzondere evenement tot een 
groot succes te maken. Daarnaast 
hopen we natuurlijk op een grote 
deelname!

De volgende onderdelen staan op het 
programma:
• 10 km KNAU-wedstrijd bosloop
•   4 mijl (6,4 km) recreatieloop
•   1 mijl (1,5 km) jeugdloop
•   ¼ mijl puppyrun

Er wordt gestart met de jeugdloop: 
de jeugd legt een parcours af door de 
Wanstraat en de Pompstraat. Daarna 
is de puppyrun op het veldje bij Oes 
Hokkie. De bosloop en de recreatie-
loop starten als laatste en hierbij zijn 
aantrekkelijke geldprijzen te winnen.

Start en finish an de bosloop/recre-
atieloop/jeugdloop is onder de start-
boog bij Oes Hokkie, Wanstraat 7 in 
Klijndijk. 

De inschrijving start op 1 november 
2022. De kosten zijn 12,00 euro per 
persoon en bij voorinschrijving 10,00 
euro per persoon. De jeugdloop is 
gratis en voor deelnemers van 8 tot 
en met 12 jaar (basisschool). De pup-
pyrun is ook gratis.

Doe je mee? De organisatie heeft er al 
heel veel zin in!

Namens Udikloop organisatie
Ernestine & Ilona

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 4 november a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com
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Inloopochtend voorschool de Weiert 
 
Lijkt het je leuk om te komen spelen op de voorschool?  
Kom dan met je ouder(s)/verzorger(s) kennismaken op  
vrijdag 4 november van 9.00 tot 10.00 uur. 
Adres: De Goorns 28, Odoorn, ingang voorschool via de 
Irisstraat. 
 
Deze ochtend zijn de peuters van de vrijdaggroep aanwezig. 
Wees welkom en maak het reilen en zeilen op de voorschool 
zelf mee. 
 
Tevens is deze ochtend bedoeld voor ouders/ verzorgers, 
opa's en oma's, buren en vrienden, ook van de peuters die al 
op de voorschool zitten. 
 
We maken er een gezellige ochtend van! 
 
Over de voorschool 
Voor wie? 
Peuters van 2 tot 4 jaar. 
 
Wanneer? 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 ‐ 12.15 
uur. U kunt twee, drie of vier dagdelen afnemen naar keuze. 
 
Wat? 
Een gevarieerd aanbod aan activiteiten die de ontwikkeling 
van uw peuter stimuleren met behulp van het VVE 
programma Uk en Puk. 
 
Waar? 
In een lokaal van Obs de Weiert, hierdoor kunnen we veel 
samenwerken met de kleuters en gebruik maken van de 
faciliteiten van de basisschool. 
 
Kijk voor meer informatie op www.peuterkidz.nl 
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In gesprek met…

Het is net of ik mijn kinderen 
weer naar de basisschool breng en 
de toegangsdeur open. Maar nee. 
Lege klaslokalen, geen stoeltjes en 
tafeltjes. Alleen maar een grote bijna 
lege ruimte met een paar apparaten, 
niet al te groot. En natuurlijk, klus-
sende mannen en een vrouw.
Ik maak hier kennis met Noortje en 
Rob, onze nieuwe bakkers in het dorp.
In het juninummer heeft u al een 
kort stukje kunnen lezen over  deze 
nieuwe bakkerij.

Deze keer op bezoek bij Noortje van 
Gemmert en Rob Nijsink. 
Noortje is geboren in Valthe. Eigenlijk 
tussen Valthe en Klijndijk. Ze is 27 en 
woont nu met Rob in Klijndijk, achter 
in het huis van haar moeder. U ook 
welbekend, Lies van Delden van het 
Elfenbankje.
Noortje ging naar de Vrije School in 
Emmen en later naar het Terracollege. 
Na het Terra heeft ze de stap gemaakt 
naar een kunstopleiding, het CIBAB 
in Zwolle. Ze wilde modeontwerpster 
worden, of liever creatief ontwerpster 
of iets met winkelinrichting. 

Daarna is ze in Rotterdam naar de 
Willem de Kooning kunstacademie 
gegaan om produktdesign te stu-
deren. Werken met materialen zou 
ze graag doen en leren, maar in het 
2e jaar raakte ze verdwaald in de 
projecten. Haar hang naar eenvoud 
was niet te vinden en ze wilde vooral 
terug naar de basis. Daarna is ze snel 
gestopt met de studie.  Ze heeft toen 
verscheidene baantjes gehad en is op 
zoek gegaan naar wat ze wel wilde.

Intussen was ze in Rotterdam (2017) 
Rob Nijsink tegengekomen en de 
liefde bloeide op.

Rob, 31 jaar en geboren in Rijssen 
(Overijssel). Via het vwo en de havo 
is Rob naar de Hogeschool Windes-
heim gegaan en heeft daar industrieel 
ontwerpen gestudeerd. Hij wilde 
freelancer richting interieur worden. 
Hij heeft daarin ook gewerkt. Na on-
geveer 2 jaar is hij een bachelor gaan 
doen in Gent, België. Na een 3 jarige 
bachelor studeerde hij af in interieur-
ontwerp. Als afstudeerproject moest 
hij een heel (horeca)pand inrichten 
in België en moest dan kijken naar 
ambachten rond het lokale eten en 
daarbij vooral het ambacht naar voren 
brengen. 
Daar werd dan ook het zaadje geplant 
voor zijn huidige toko. Na zijn studie 
heeft hij nog op een Rotterdams 
ontwerpbureau gewerkt, maar dat had 
hem veel te veel met geld te maken 
en niet met zijn gestelde doel om ‘de 
wereld’ te verbeteren.

Noor en Rob zijn toen samen naar 
Noorwegen getrokken, maar na 9 
maanden, nadat hij het lied van 
Daniel Lohues hoorde: “Ik hoor hier  
….”, wisten ze dat ze terug moesten 
naar huis, naar Nederland. Ook misten 
ze hun familie. Ze woonden eerst in 
een huisje in Valthe, waar het eigen-
lijk altijd steenkoud was, maar ook 
niet warm te stoken was en na wat 
geleden kou, konden ze intrekken 
bij moeder Lies. Er is een stukje bij 
het achterhuis aangebouwd en zo is 
Noortje terug, met Rob in haar kiel-
zog.

Ze kregen het idee om iets te doen 
met brood. In Noorwegen waren ze 
hiermee al begonnen,  maar voor hun 
beiden was het eerst ook een on-
bekend proces en vooral het avontuur 
waarin ze zich stortten. Hier werd al 
wel de basis gelegd voor hetgeen ze 
nu in Klijndijk doen. Ze werken niet 
met gist maar zuurdesem, ook een
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soort gist, maar ontstaan 
door een ander proces. Hun 
eerste succes was het kaneel-

broodje dat ook te proeven is geweest 
op de Fair van vorig jaar en dit jaar 
weer. Inmiddels zijn ze steeds verder 
in het proces, maar ook hebben ze 
veel bijgeleerd in datzelfde proces. 
Hun bakkerij heeft inmiddels een ei-
gen plekje gekregen in de oude basis-
school. In de school hebben ze een 
klaslokaal verbouwd tot een klein-
schalige bakkerij. Hun winkeltje in de 
school staat middenin de open bak-
kerij. Hier bakken ze naast brood ook 
zoete broodjes, crackers en andere le-
kkernijen. Wanneer je de broden komt 
ophalen, kom je letterlijk bij de bakker 
op bezoek. Er is dan ook altijd wel wat 
te proeven. Dit kan elke donderdag-
middag tussen 12:00 - 16:00 uur.

Waarom de naam “Vlier”?
Ze vonden het gewoon een leuke 
naam, maar met de verdere ontwik-
keling van hun bedrijfje merkten 
ze dat het ook wel aansloot bij hun 
ideeën over natuur en hoe daarmee 
te werken. Waarom van verre halen 
wat hier vrij in de natuur groeit, zoals 
bijvoorbeeld ’lievevrouwebedstro’. 
Gewoon in de buurt. 

Dat laatste gewas is te gebruiken in 
plaats van vanille. Allereerst moet 
dat laatste van heel ver komen  en 
daarnaast is het tamelijk duur. Dat is 
op dit moment ook de focus van hun 
bakkerij. Haal zoveel mogelijk uit de 
natuur en koop bijvoorbeeld graan 
van Groninger en Drentse boeren. Dat 
verkleint de ecologische voetafdruk 
behoorlijk. 

Nog een paar leuke weetjes. Rob 
werkt naast de bakkerij sinds januari 
bij de molen in Kropswolde. 
Hij neemt meel mee en leert ver-

schrikkelijk veel van de aanwezige 
molenaar over meel. Door al deze 
zaken mee te nemen in hun ontwik-
kelingsproces worden ze steeds beter 
in hun vak. 

Ze zijn echter nog op zoek om nog 
meer dingen te gebruiken in hun 
producten zoals bijvoorbeeld fruit of 
iets anders dat te gebruiken is en ge-
woon in het dorp groeit. Vruchten die 
dorpsgenoten kwijt willen of iemand 
die zich af en toe een beetje verveelt 
en dan graag wat appeltjes zou willen 
schillen???

Naast hun werk (wat eigenlijk meteen 
hun grootste hobby is) is er af en toe 
wat tijd voor wat anders. Noor breit 
wel graag of is met textiel bezig en 
luistert soms naar muziek, afhankelijk 
van de stemming. Rob had hobby’s, 
maar zijn werk is nu zijn hobby. Hij 
had nog ooit de drang om gitaar te 
spelen, maar volgens hem wordt dat 
een eeuwigdurend project.

Bent u benieuwd en wilt u ook brood 
bestellen? Ga naar bakkerijvlier.nl en 
klik op de knop ‘Bestellen’. 
Ze hopen u snel in hun bakkerij te 
ontmoeten!

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties 

kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels. 

Kosten meteen voldoen.

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 4 november a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com
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Activiteiten

• Handwerkclub 

7 September jl.
De eerste handwerkmiddag van het 
nieuwe seizoen. Vanaf 13.00 uur kwa-
men de eersten al binnen. Allemaal 
met een kleinigheid als prijs voor de 
bingo. Al gauw lag de hele tafel vol 
met spullen. Met elf dames waren we 
compleet en werden de nieuwtjes en 
het wel en wee besproken.

Toen was het tijd voor een paar 
spelletjes bingo. Al gauw zat ieder-
een geconcentreerd cijfers door te 
strepen. Met één kaart kon je drie 
prijs-jes winnen. Er werd al snel Bingo 
geroepen en de gelukkige mocht een 
prijsje van de tafel pakken.

Even pauze houden voor koffie of the
met wat lekkers en toen weer verder.
Na nog meer bingo spelen was er 
tijd voor een hapje en drankje, want 
de eerste handwerkmiddag van het 
seizoen is toch een beetje speciaal. 
Ook werd nog besproken wat we de 
volgende keer wilden doen. Er kon 
gekozen worden uit: een tasje haken, 
een doosje maken van ansichtkaarten 
of troost/ gelukspoppetjes maken van 
vilt.

Iedereen koos voor de poppetjes. 
Er waren nog heel wat prijsjes te win-
nen en dus maar snel weer door. Bijna 
iedereen had op het eind een of meer 
prijsjes en wie nog niets had, mocht 
zo maar wat uitzoeken.
Het was een gezellige middag en 
iedereen ging voldaan naar huis.
 
21 September jl.
Een kleine groep van acht dames. Er 
waren wat afzeggingen vanwege ziek-
te en vakantie. Na het beginpraatje 
kreeg iedereen een stencil met daar-

op een patroon van het kabouter-
poppetje. Het patroon moest worden 
uitgeknipt en daarna nog een keer uit 
vilt. Er lagen allerlei kleuren vilt klaar. 
Iedereen kreeg een skeletje van pij-
penragers en daar moest het lichaam 
van het poppetje om toe worden ge-
naaid met een draadje borduurgaren 
in dezelfde kleur. Ook het mutsje werd 
genaaid. Een kraal voor het hoofd en 
twee kleinere kralen als handjes. Tot 
slot het mutsje op het  hoofd gelijmd 
en klaar was het poppetje. Het was 
nog een heel gepriegel maar toch wel 
leuk, want volgende keer gaan we nog 
een paar maken. Er kan dan gekozen 
worden om ze op een tak te lijmen of 
op een doosje te plakken.
 

Janny Blokzijl

• Leesgroep

Beste Klijndijkers,
Zoals eerder aangekondigd gaan we 
starten met een leesgroep in Oes 
Hokkie. 
De eerste bijeenkomst zal plaatsvin-
den op donderdag 17 november 2022 
om 19.30 uur. Deze zal vooral in het 
teken van de invulling staan, waarbij 
iedere deelnemer wensen en vragen 
kan aandragen, over die invulling, 
maar ook over de frequentie, ( één 
keer in de twee maanden?) of het 
tijdstip van de bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst wordt door mij, 
Mar de Graaf, voorbereid en begeleid. 
Ik wil iedere deelnemer vragen om 
een boek mee te nemen waardoor je 
geraakt bent en uitnodigen om daar 
iets over te vertellen of uit voor te 
lezen.

Mocht je zo snel geen titel weten dan 
wil ik je vragen om voor die datum 
een boek te lezen van Isabel Allende, 
of van Arthur Japin, en omdat in-
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dien mogelijk, mee te 
nemen naar de bijeenkomst.

Hopelijk tot 17 november om 19.30 
uur in Oes Hokkie!

Mar de Graaf
 

• Herfstfair
Na veel voorbereidingen en geregel 
was het dan eindelijk zover..... Zater-
dag 1 oktober was het Herfstfairdag! 
Het was een echte herfstdag met pit-
tige buien, maar ook heerlijke zonne-
schijn.
Met 53 deelnemers was het een druk-
te van belang op de vroege zater-
dagochtend en het veld bij Oes Hokkie 
was goed bezet!

Van poffertjes tot kaas, an planten 
tot leuke hebbedingetjes voor in huis, 
van chocolade tot zeepjes..... er was 
heel veel variatie in wat er aange-
boden werd! 
Dit allemaal zodat we met elkaar 
in ons dorp een fijne ge ellige dag 
konden beleven en niet te vergeten 
natuurlijk, om de kas van Udik wat te 
spekken! Al op tijd was de koffie klaa
en konden de mensen kiezen voor een 
plak heerlijke zelfgebakken cake of 
stuk appeltaart! Ook de kniepertjes 
waren erg in trek en daarom helemaal 
uitverkocht. 
Gelukkig konden de regenbuien de 
stemming niet drukken en was het 
toch supergezellig!

Ook de dansers van NK Beats waren 
weer aanwezig met twee optredens 
waar jong en oud naar ging kijken. 
Ondanks de regen was het heel gezel-
lig op de fair en kon iedereen wel iets 
vinden wat van zijn of haar gading! 
We willen iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen om van de fair wederom 
een succes te maken! En wij zeggen 
vol enthousiasme: tot volgend jaar!

Jan, Jeroen, Cor, Alie, Karin en 
Marianne

• Meewandelen met de 
  Boswachter

Op zaterdag 24 september was het 
“Nationale Burendag”.
In Klijndijk werd er ook van alles 
georganiseerd, zoals de buurtbar-
becue en meerijden op de bolder-
wagen. Maar ook de wandeling met 
boswachter Jasper.

Om 08:30 uur was de eerste wan-
deling en startte aan het begin van 
het Valtherbos. Er kwamen negen 
mensen Jasper vergezellen en om 
11:00 uur startte de tweede groep 
en daar kwamen zes mensen en een 
hondje naar de wandeling en luisteren 
naar Jaspers kennis over de bomen 
en indelingen van de Drentse bossen. 
Jasper van Manen begon op zijn 16e 
als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en 
op zijn 19e ging hij naar de opleiding 
voor Bos en Natuurbeheer en heeft 
op zijn 21e daar een diploma van 
behaald. Hij is nog altijd bij Staats-
bosbeheer bij allerlei activiteiten 
betrokken en is gids bij wandelingen 
in het bos die door Staatsbosbeheer 
georganiseerd worden. Ook helpt 
hij jagers bij hun reeëntellingen. Op 
onze wandeling gingen we ook bij het 
wildspotscherm kijken. Bij de vroege 
ochtendgroep stonden er inderdaad 
op twintig meter in het veld twee 
reeën. 

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 4 november a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.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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Dat was nog eens 
mazzel. De tweede 
groep trof een leeg 
veld aan. Jasper 

vertelde over de “letterzetter” 
een kevertje dat de sparren lastig-
valt. De boom gaat dan dood en valt 
vanzelf om. Zo’n letterzetter voelt 
zich thuis in bomen die zichzelf niet 
meer kunnen reinigen door hars af 
te zetten. Bij een oude kale spar kon 
Jasper het ons laten zien dat die let-
terzetter daar actief was.

Verder vertelde hij over de zomereik/
inheemse eik (gewone blaadjes met 
rondingen) en wintereik/Amerikaanse 
eik (grotere blaadjes met puntige 
rondingen). Onze inheemse eik is 
helemaal ingespeeld op onze natuur 
en trekt insecten, vogels, schimmels 
e.d. aan. De bomen en planten die 
van oorsprong niet inheems zijn dus 
ook de wintereik, trekken nog niet 
die aandacht en zien er schoon en 
ongestoord uit. Zij hebben nog geen 
natuurlijke vijanden. Ook stonden we 
naast een beukenbos. Jasper vertelde 
dat er onder beuken eigenlijk niks 
groeit. Dat was ook wel te zien. 

Dat wat er onder groeit was ook 
beuk. Een beukenbos laat amper licht 
doorschijnen. Het was een enorm 
bladerdak. Zelfs de regen kwam er 
amper door. De beuken onderhouden 
elkaar en zijn een soort hechte fami-
lie. Als de één geen water meer kan 
opnemen, kan hij zich voeden met 
het water van zijn “buurbeuk” via de 
wortels. Jasper kon ons verder nog 
heel wat vertellen. Het schijnt dat het 
Valtherbos eigenlijk nog geeneens zo 
heel oud is. Het was iets meer dan 
100 jaar geleden een kale vlakte. 
Schapen graasden overdag en daar-
door was er zelfs geen heide. 

’s Nachts waren de schapen in de kooi 
alwaar hun mest werd opgevangen. 
De mest werd als brandstof en bouw-
stof gebruikt. Ook werd de mest voor 
de landbouw gebruikt. Later toen 
de kunstmest z’n intrede deed, liet 
men minder schapen grazen en toen 
werden er bossen geplant voor de 
houtindustrie. Maar 100 jaar geleden 
was het van Coevorden naar Gro-
ningen een kale vlakte. Men reisde 
vroeger met paard en wagen over 
karresporen van kerk naar kerk. 

Men reed naar het volgende dorp 
richting de kerk en daar vroeg je hoe 
het volgende dorp met die kerk heette 
en zo kwam je vanzelf op plaats van 
bestemming. Vanuit de lucht zijn die 
oude karresporen nog prima te zien. 
Het eerste wegennet van Drenthe. 
Jasper kon ons boeien tijdens de wan-
deling. Dat het regende maakte ons 
niet uit. We zijn lekker ruim 1,5 uur 
aan het struun’n geweest.

Bedankt Jasper

Dorpsbelang Klijndijk

Aankondiging Begrotingsvergadering 
Dorpsbudget 
Op dinsdag 22 november 2022 vindt 
de begrotingsvergadering Dorpsbud-
get plaats. 
Aanvang 19.30 uur in Oes Hokkie. 

Vanaf 1 januari 2020 heeft gemeente 
Borger - Odoorn dorpsbudgetten be-
schikbaar gesteld. Voor 
Klijndijk betekent dit dat Dorpsbelang 
Klijndijk de beschikking krijgt over 
een vast budget, aangevuld met een 
variabel bedrag per inwoner. 

Het bestuur van vereniging Dorpsbe-
lang Klijndijk is (eind) verantwoor-
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Geen haar op mijn 
hoofd die eraan denkt   
…..

Alles is nog gesloten. 
Ik ben bang om het te openen, maar 
het zal toch eens moeten. 
Zoiets moois. Zo teer. Zo gaaf. Dat 
kleurtje ….

Een vijfling 
Langzaam maar zeker kom ik dichter-
bij. Mijn hart staat bijna stil, zo lieflijk.
Om mij heen is het ook stil. Niets 
dringt meer tot mij door, behalve de 
schoonheid en liefde van deze mooie 
wezentjes. 
Zie ze daar liggen. Zo sereen in hun 
zachte fluwelen bedjes. In alle rust.
Zo ontspannen. Van de prins geen 
kwaad weten. Nog steeds in de oor-
spronkelijke houding. Wat weten ze 
van de toekomst. Ze weten niet wat 
ze nog te wachten staat in dit leven. 

Hun zachte kleurtjes strelen mijn 
ogen. Wat kijk ik graag naar ze. Een 
wonder van de natuur.
Vijf mini’s. Identiek. Hoe krijgt de 
natuur dit toch voor elkaar.
Langzaam maar zeker steek ik mijn 
hand naar ze uit. Het moet toch eens 
gebeuren….
  
Durf ik het? 
Wil ik het?

Het hoeft al niet meer.

“Het water kookt. Ze kunnen erin. Dat 
wordt weer smullen ……..”

delijk voor het toekennen van 
het dorpsbudget. Omdat het 
dorpsbudget bedoeld is voor alle 

inwoners en niet alleen voor de leden 
van onze vereniging komt er ieder 
jaar een extra bijeenkomst. Dit noe-
men we de “begrotingsvergadering”. 
Na de behandeling van dit onderwerp 
gaan wij verder met de vergadering 
van Dorpsbelang Klijndijk. Deze is al-
leen voor leden. 

Aankondiging jaarvergadering 2022 
Op dinsdag 22 november 2022 vindt 
de jaarvergadering plaats van Dorps-
belang Klijndijk. Aanvang 19.30 uur in 
Oes Hokkie. 
Hierbij nodigen wij onze leden van 
harte uit om terug te kijken en mee te 
praten over de toekomst. 
Op de agenda komt de statutenwij-
ziging n.a.v. de Wet WBTR en der-
halve een aanpassing van het Huis-
houdelijk Regelement. 
Het bestuur wil graag het boekjaar 
laten lopen van 1 januari tot en met 
31 december. 

Wij publiceren e.e.a. op de website. 
Indien hier vragen over zijn, kunt u 
ons mailen: 
dorpsbelangklijndijk@hotmail.com  of 
een briefje sturen naar de secretaris 
van DK: Esther Bos, Melkweg 29 te 
Klijndijk.

Ook Dorpsbelang Klijndijk heeft ge-
brek aan bestuursleden. De huidige 
club is te klein om echt slagkracht 
te hebben. Lijkt een bestuursfunctie 
u een leuke mogelijkheid of heeft 
u overige suggesties? Laat het ons 
weten! 

Ook als u zich kandidaat wilt stellen 
om deel te nemen aan het bestuur 
van Dorpsbelang horen wij dat graag!

dorpsbelangklijndijk@hotmail.com

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties 

kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels. 

Kosten meteen voldoen.
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Oliebollenactie 
IJsvereniging de Zietak 

Ook dit jaar willen wij graag gezellig afsluiten met elkaar. Op 31 december gaan we 
er dan ook weer een gezellige oudejaarsdag van maken. Vanaf 11:00 uur bent u van 
harte welkom bij de Boete om onze overheerlijke oliebollen te komen proeven, voor 
het carbid schieten en om alvast met elkaar te proosten op het nieuwe jaar.  
Wees van harte welkom van 11:00 tot 15:00 uur bij de Boete! 
Wilt u oliebollen bestellen, gebruik dan onderstaande bestellijst. 
  
 
  
 
 
 
 
 

Inleveren bij: 
Jan Westerink, Goedkoopstraat 1 
Linda Wolf,  Melkweg 34 
Mailen naar: 
ijsverenigingdezietak@gmail.com 

Oliebol naturel Per Prijs Besteld
 1 € 1,00
 6 € 5,00
 14 € 10,00
Oliebol met krenten 
 1 € 1,00
 6 € 5,00
 14 € 10,00

Naam: 
Telefoonnummer: 
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