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Van de redactie

Allemaal weer hartelijk 
welkom in ons mooie 
dorpje Klijndijk. We gaan er vanuit dat 
de meeste mensen wel op vakantie 
zijn geweest en inmiddels weer terug 
zijn. Voor diegenen die niet weg zijn 
geweest, was er genoeg te beleven in 
de regio. En natuurlijk allemaal onder 
goede, soms misschien wel iets te 
warme omstandigheden. 

De redactie is inmiddels alweer druk 
bezig geweest om de dorpskrant het 
Plaotselijk Nijs te maken. De inzen-
ding van kopij voor deze editie was 
geweldig. Met de eerste activiteiten 
van de verenigingen kunt u zich weer 
verblijden. Udik heeft al een folder 
rondgebracht met de kaart en Pub-
quizdata. De herfstfair is al begonnen 
met de voorbereidingen. Ook andere 
verenigingen hebben niet stil gezeten. 
Er zijn vele data gepland. Lees aan-
dachtig het nieuws van Klijndijk en 
noteer de data in uw agenda, zodat u 
niets kan missen. 

Hopelijk kunt u weer even genieten 
van het plaotselijk krantje.

De redactie,
Paula Oudshoorn,

Tineke van Wijk en
Tinus de Jong

54e jaargang, no. 07, september 2022
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PlaotselijkNijs 
 

Uiterste inleverdatum kopij
vrijdag 07 oktober 2022

Verschijningsdatum
week 42 (17 t/m 23)

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.

Bedankt

Hartelijk dank voor alle kaarten, 
bezoek en aandacht tijdens de 
ziekte en het overlijden van Gea.

Bart Blokzijl
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Goedkoop-/Langeveld-
straat viert een feestje

Yes, 25 juni 2022 hadden we 
eindelijk weer eens een straat (twee 
straten!) feestje. 

Een paar mensen (Mariska, Ruby en 
Marjanne) hadden afgesproken dat 
het weer tijd was om met elkaar te 
eten.
Gelukkig vonden veel mensen dat 
ook en zaterdagmiddag waren er 
tenten opgezet (niet tegen de regen, 
maar tegen de zon ;-), want het was 
fantastisch weer en de speeltuin was 
vrolijk versierd.

Om 16.00 uur liep langzamerhand 
de speeltuin vol met mensen die hun 
eigen stoel en drank(jes) bij zich had-
den. Voor de rest was (heel goed!) 
gezorgd.

In totaal waren er ongeveer veertig 
straatgenoten (volwassenen/kinderen) 
en het was hartstikke gezellig. De 
kinderen speelden tussen het eten en 
drinken door lekker in de speeltuin en 
zoals de meeste ouders weten: “als de 
kinderen zich vermaken, hebben de 
ouders ook een gezellige avond”. Toen 
wij naar huis gingen was de stoep 
creatief mooi versierd met stoepkrijt.
De regen begon gelukkig pas toen 
iedereen al lang en breed in zijn bed 
lag of er al bijna weer uit was.

In onze straatapp was het na afloop
duidelijk dat iedereen het erg leuk 
heeft gevonden (voor herhaling vat-
baar) en Ruby, Mariska en Marjanne 
(van de organisatie) en alle helpers 
werden heel hartelijk bedankt.
Het zou fijn zijn als dit weer een t adi-
tie gaat worden.

Desiree

Rabobank 
Clubsupport 

De Rabobank geeft financiële onde -
steuning aan vereniging en clubs. 
Leden van de Rabobank kunnen via de 
website van de Rabobank hun stem 
uitbrengen naar welke vereniging of 
club dit gaat. Ben je lid van de Ra-
bobank? Breng dan je stem uit of ga 
naar de app.

Stemmen op jouw favoriete club als 
Rabolid kan vanaf 5 september t/m 27 
september 2022.

https://www.rabobank.nl/leden/
clubsupport/club-overzicht/
clubdetail?id=260570

Met vriendelijke groet,
Secretariaat Dorpsbelang Klijndijk

 
   Belangrijke data

September
17 oud papier
17 darten
21 handwerkclub
24 boswandeling 08.30 en 11.00 uur
24 bolderwagen 14.00 uur
24 dorpsbarbecue

Oktober
01 fair
05 handwerkclub
08 verzamelaarsbeurs te Valthermond
12 koffiemorg
15 oud papier
15 darten
19 handwerkclub
21 Pupquiz
29 wijnproeverij
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Gered….

Buddha onder controle, tuin 
veilig, wereld gered.
Manlief en ik hebben een paar weken 
geleden een mooi Buddhabeeld ge-
haald en in de tuin gezet. Onze twee 
chihuahua’s waren erbij en volgden 
alle handelingen op de voet. We plaat-
sten de sokkel, zetten hem recht en 
mijn man haalde vervolgens het beeld 
uit de auto. Samen hesen we het 
beeld op de sokkel terwijl alles nauw 
werd gadeslagen door Nimo en Cas.
Als alles naar tevredenheid staat en 
we bij het beeld weglopen worden we 
door hen vergezeld de tuin in.
Eind goed, al goed. Zou je denken. 

Maar dan kijken Nimo en Cas achter-
om en gaan helemaal los!
Ze sprinten met een rotgang terug 
naar de Buddha. Zo dicht ze durven, 
benaderen ze het beeld en staan met 
groot vertoon te blaffen en het beeld
uit te dagen ook maar één foute 
beweging te maken. De Buddha kiest 
eieren voor zijn geld en blijft, als uit 
steen gehouwen, op zijn sokkel zitten.

In zijn plaats zou ik het er ook niet op 
wagen.
Er ten volle van overtuigd dat het 
beeld zo stil staat vanwege hun 
dreigementen keert de rust langzaam 
terug bij Nimo en Cas.
Voor hen is het duidelijk, ze hebben 
de tuin behoed voor, de wereld gered 
van…. Joost mag weten wat.

Bibliotheek  

Filmavond met The Duke
Op donderdagavond 22 september 
draaien we weer een mooie film in de
bibliotheek, dit keer de nieuwe film
The Duke met onder andere Helen 
Mirren. 

In ‘The Duke’ vertelt Roger Michell het 
waargebeurde verhaal van een van 
de gekste kunstroven van de vorige 
eeuw. De 60-jarige taxichauffeur
Kempton Bunton is verontwaardigd 
over het feit dat het museum 160.000 
£ betaalde voor een schilderij van de 
beroemde Spaanse schilder F. Goya. 
Hij besluit het portret van de Duke 
of Wellington te stelen en heeft al 
een goed doel in gedachten voor het 
losgeld, dat hij eist. Een oprechte, 
heerlijke komedie van het type waarin 
de Britten al decennia uitblinken en 
nog waargebeurd ook (bron: Bol.com)

De avond begint om 19.30 uur en na 
afloop is er mogelijkheid tot nap aten.
Entree € 10,00 voor niet bibliotheek-
leden en € 8,00 voor bibliotheekleden. 
Dat alles inclusief koffie/the

Lezing Omdenken bij dieren
Op skivakantie? De dikke winterjas, 
muts en handschoenen worden inge-
pakt met een paar warme snowboots 
met goed profiel. Op onvakantie? De 
zonnebrandcrème wordt dan zeker 
niet vergeten, evenals een kamer met 
airco. Dieren hebben echter geen zon-
nebrandcrème of snowboots tot hun 
beschikking… Of toch wel?

In de lezing ‘Omdenken bij dieren’ 
vertelt één van de vrijwilligers van 
Wildlands van alles over hoe dieren 
omgaan met hun leefwereld. Hoe ze 
gebruik maken van het klimaat óf hoe 
ze zich hebben aangepast aan het 
klimaat en hun leefomgeving.

De lezing is op dinsdagavond 4 okto-
ber, aanvang 19.30 uur in de biblio-
theek.
Toegang € 5,00 voor leden biblio-
theek, € 7,50 voor niet-leden (incl. 
koffie/thee

Bibliotheek, 
Hoofdstraat 24 in Odoorn
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Toneelgroep Klijndijk 
 
Beste Klijndijkers,

Helaas moeten we mededelen dat we 
de activiteiten van de Toneelgroep 
Klijndijk per direct beëindigen. Dit 
houdt in dat ook de voor november 
geplande klucht “Alle hens aan
dekmantel”, geschreven door Frouwke 
Doornbos, niet doorgaat. Ernstige
bezettingsproblemen liggen hieraan 
ten grondslag.

In een eerdere editie van het Plaot-
selijk Nijs hebben wij een oproep 
gedaan voor nieuwe leden. Hierop is 
helaas te weinig respons gekomen om 
de Toneelgroep nieuw leven in te
blazen, waarna wij in een buitenge-
wone algemene vergadering hebben 
besloten om per direct te stoppen met 
de activiteiten. Het is spijtig, maar het 
is niet anders.

Om u allen als trouwe donateurs 
tegemoet te komen, gaan we de nog 
overgebleven prijzen van de verlo-
ting van voorgaande (Corona)jaren 
verloten. De trekking hiervan staat 
gepland op woensdag 21 september 
en alle bij de administratie bekende 
donateurs zitten in de pot en maken 
kans op mooie prijzen. De prijzen 
worden thuisbezorgd en daarnaast 
zal er een overzicht van prijswinnaars 
geplaatst worden in de eerstvolgende 
editie van het Plaotselijk Nijs.

Wij zijn ons ervan bewust dat er begin 
2020 contributie is geïnd en dat u 
daar niets voor terug heeft gekregen. 
Middels de genoemde verloting ho-
pen wij u hierin tegemoet te komen. 
Mocht u toch uw betaalde contributie 
terug willen, dan kunt u deze afhalen 
bij Haarstudio 57 (Wanstraat 57 te 
Klijndijk). Gelieve hierover wel even 
van tevoren contact opnemen.

Willen wij u tot slot bedanken voor 
uw jarenlange aanwezigheid, support 
en applaus. Wij kijken terug op een 
mooie periode waarin we met elkaar 
altijd veel plezier hebben gehad
tijdens het repeteren, maar nog meer 
tijdens- en na afloop an de uitvoe-
ringsavonden. Wat was het altijd 
hilarisch; u heeft hier mede voor 
gezorgd!

Mocht u naar aanleiding van boven-
staande berichtgeving nog vragen 
hebben, dan kunt u terecht bij onze 
secretaris Tonnie Velthuis; 
ajmv54@gmail.com

Spelers en bestuur TG Klijndijk

Collecte Maag Lever en 
Darmstichting

Van 19 t/m 25 juni jl. was de collecte 
voor de Maag Lever en Darmstichting.
Dit jaar met een paar nieuwe collec-
tanten die de route van de verhin-
derde vaste collectanten hebben 
overgenomen.
Via de collectebussen is € 463,38 
opgehaald en digitaal nog eens 
€ 67,50.
Met elkaar € 530,88; een mooi resul-
taat.

Bij deze wil ik alle collectanten be-
danken voor hun inzet en de dona-
teurs voor hun bijdrage.

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 
op jullie steun rekenen.

Bedankt namens de Maag 
Lever en Darmstichting,

Erik Wellen 
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Udik

Voor de meeste dorpsge-
noten zit de vakantie er weer op. Het 
dorp wordt weer actief, drukke voor-
bereidingen voor de burendag 24 sep-
tember, de herfstfair, kaartavonden 
en de pubquiz. Hopelijk zien we jullie 
bij deze activiteiten en kunnen we 
bijpraten over de vakantie en het 
nieuwe seizoen. We zien jullie graag!

De eerste activiteit maandag 5 sep-
tember kaartavond, hierna elke eerste 
maandagavond van de maand. De 
burendag op 24 september met al-
lerlei activiteiten en de HerfstFair op 
1 oktober. De PubQuiz start op 21 
oktober.

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. Is het nu zo dat u graag mee 
zou willen doen, maar dat de kosten u 
tegenhouden 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 
als je er zit, maar ruim je rotzooi op, 
anders zullen wij helaas maatregelen 
moeten treffen.

Grote Club Actie 2022 
Na twee jaar willen we 
deze actie graag weer oppakken. De 
naam zegt het al: Club Actie……. je 
doet het voor je club!
Ook onze club, Stichting Udik, kan wel 
een steuntje in de rug gebruiken. De 
Stichting is financieel afhan elijk van 
de opbrengsten van acties, zoals onze 
toiletpapieractie, verkoop van pot-
grond, de Grote Club Actie. Vandaar 
deze oproep: Steun uw dorp, Steun 
de Stichting! Door het kopen van een 
lot steunt u immers uw eigen dorp, 
want het geld wat u uitgeeft aan een 
lot wordt voor 80% besteed in uw 
eigen plaats. U koopt een lot voor 
€ 3,00 hiervan gaat € 2,40 recht-
streeks naar de stichting. Deze fina -
ciële middelen worden besteed aan 
Oes Hokkie. 

Wanneer? Vanaf 24 september (niet 
eerder!) begint de verkoop. De loten-
verkopers van Udik komen vanaf die 
datum bij u langs. U kunt meteen een 
lot kopen. Ook andere verenigingen 
zijn in ons dorp actief met de loten-
verkoop; deze opbrengst komt niet 
ten goede aan Udik.
Dus…. Steun uw dorp en koop een lot 
via Udik!

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen we niet 
dus heb je zin om iets te doen, klus-
sen, schoonmaken, tuinonderhoud, 
helpen bij activiteiten, een keer achter 
de bar staan, het maakt niet uit wat, 
je bent van harte welkom! 
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Chocolade uit Klijndijk

Een aantal jaar geleden begon Sam 
van Gemmert zijn bedrijf BitterZoet 
Chocolade in de garage van zijn 
moeder aan de Melkweg. Inmiddels 
is BitterZoet de garage ontgroeid en 
begin dit jaar verhuisd naar de oude 
basisschool ’t Schienvat. BitterZoet 
laat zich inspireren door de Drentse 
natuur en maakt gebruik van lokale en 
wildgeplukte ingrediënten. Sam maakt 
ambachtelijke bonbons met bijzondere 
smaakcombinaties die seizoensge-
bonden zijn. 

BitterZoet levert met name bonbons 
aan de horeca. Daarnaast worden er 
chocoladeworkshops gegeven. Wie op 
zoek is naar een uniek cadeau of iets 
lekkers voor bij de koffie is natuurlij
ook van harte welkom in de chocola-
terie. Op donderdagen tussen 12.00 
en 16.00 uur is BitterZoet geopend 
voor publiek. 

“Kom een kijkje nemen in de choco-
laterie en proef onze handgemaakte 
chocoladeproducten”.
Bestellingen kunnen telefonisch 
worden doorgegeven: 06-13648028 
(ook bereikbaar via WhatsApp). 
Voor meer informatie ga naar: 
bitterzoetchocolade.nl 

DW4D 2023

Hoewel Hemelvaart en de Drentse 
Wandel 4-daagse voor ons gevoel nog

maar net achter de rug zijn, is het 
overgebleven bestuur al weer bezig 
met vooruitkijken naar de vierdaagse 
in 2023. U leest het goed: overge-
bleven. 

Helaas zijn vier van de zeven be-
stuursleden gestopt. Er is dus een 
groot aantal vacatures binnen het 
bestuur. Deze moeten dringend 
opgevuld worden, anders wordt het 
moeilijk, zo niet onmogelijk,  volgend 
jaar een Drentse Wandel 4-daagse te 
houden in Odoorn. Dat zou toch 
eeuwig zonde zijn na 35 jaar!

Ook als u geen bestuursfunctie am-
bieert, zou u ons enorm helpen als u 
ons als vrijwilliger met allerlei werk-
zaamheden zou willen helpen. Dit kan 
zijn in de voorbereiding als ook tijdens 
het evenement. Te denken valt aan 
werkzaamheden als het schrijven van 
berichten voor de media, het verzor-
gen van ons drukwerk, het maken 
van foto’s, het inrichten van het 
vierdaagseterrein, het stempelen van 
startkaarten, het regelen van muziek 
tijdens de vierdaagse etc. Er is vast 
iets waar u goed in bent en waarmee 
u ons kunt helpen. 

Drenthe is een wandelprovincie bij 
uitstek. Dat willen wij toch laten zien 
en ervaren aan honderden wandelaars 
uit de regio, de overige provincies en 
zelfs uit het buitenland? Het is voor 
ons 5 voor 12: zonder nieuwe vrijwil-
ligers/ bestuursleden op korte termijn 
kan het evenement niet meer door-
gaan.

Meer informatie over de Drentse Wan-
del 4-daagse staat op onze website: 
dw4d.nl. U kunt ons bereiken via:
mail: info@dw4d.nl
06 - 209 911 46 (Corry Verschoor) of
06 - 216 412 64 (Jan Eggens)

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 7 oktober a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com
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Popkoor Pop Oet Ies

Het is alweer een tijdje 
geleden dat wij een mooi 
optreden hebben verzorgd 
voor Oekraïne. Na dit concert 

hebben we vele leuke reacties mogen 
ontvangen. Na de vakantie zijn we 
meteen gestart met de voorbereiding 
voor het Gemeentelijk Korenfestival 
op 12 november in Borger. Hier zullen 
we worden begeleid door onze nieuwe 
dirigent André de Jong. Tijdens de 
repetitieavonden zal er stevig geoe-
fend moeten worden om ook hier goed 
voor de dag te komen. 

Is zingen ook uw nieuwe hobby? Kom 
dan eens geheel vrijblijvend langs om 
te kijken of misschien zelf meedoen. 
Wij oefenen op maandagavond van 
19.30 tot 21.30 uur in de Paasbergen 
met in de pauze tijd voor een bakkie 
leut.

In het nieuws

Heeft u ook de sport gevolgd in de af-
gelopen periode? Er was wel heel veel 
te doen, dicht bij huis de Gouden Pijl 
in Emmen, de Tour de France, de Giro 
Italia, maar ook het EK atletiek met 
daarin vele sporten. Ook Katja Stam 
(Klijndijk) en Raisa Schoon, het inmid-
dels bekende top Beachvolleybalteam, 
waren in München aanwezig.

Na een paar goede uitslagen wisten ze 
de uiteindelijke finale net niet te h -
len. Ze gingen, nadat ze zich hadden 
herpakt er met de bronzen medaille 
vandoor. Weer een topprestatie van 
deze sportsters. 

Gefeliciteerd.

Oude kranten

Zoals u weet worden uw 
verzamelde oude kranten, papier en 
karton elke derde zaterdagmiddag 
in de maand opgehaald. U hoeft het 
alleen maar aan de weg te zetten. 
De opbrengst ervan is bestemd voor 
het verenigingsleven in ons dorp. De 
ophaalbeurten zijn verdeeld onder de 
verenigingen, die daarvoor opha-
lers beschikbaar stellen. De opbrengst 
ervan is een mooie bron van inkom-
sten voor die vereniging.

Het begon op onze zaterdag in juli, 
met vallen en opstaan. We kregen 
te horen dat de auto kapot was en 
dat we op een telefoontje moesten 
wachten. Dat bleek mee te vallen, 
want al gauw kwam er bericht dat de 
auto er al was en bleek de chauffeur
al begonnen te zijn. We troffen hem
op De Deel aan. Aan de slag dus. Ook 
het inladen verliep niet zo als we had-
den gewenst. 

Dus… wij, de ophalers, stellen het wel 
op prijs dat u het oud papier in dozen 
verpakt, waarvan de bodem er niet 
onder uit zakt als deze wordt opgetild. 
Wij zijn in het laatste geval lang bezig 
het losse papier weer op te pakken en 
handje voor handje in de vuilniswagen 
te brengen, als het papier tenminste 
niet wegwaait. Dit alles is, onnodig, 
tijdrovend voor ons. Gelukkig gebeurt 
dit niet vaak.

Verder een klemmend verzoek voor 
de bewoners van de Hoofdweg no. 
1 t/m 21 (is t/m het bebouwde kom 
bord). Klijndijk haalt het oud papier 
voor in de middag op. In de ochtend 
wordt alles in Odoorn opgehaald, door 
de mensen van de verenigingen van 
Odoorn, soms ook bij de bewoners 
van de Hoofdweg 1 t/m 21. Dat laat-
ste is niet de bedoeling.
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Ons verzoek daarom is het 
oud papier niet te vroeg 
aan de weg te zetten. 

Verder vragen we ons af of Odoorn 
en Klijndijk dit op kunnen lossen. Dit 
vraagt ook om meer actie van onze 
kant. 

Namens Werkgroep Ommetjes,
Geert en Jan

Werkgroep ‘de Schone Zietak‘

Op 16 juni jl. is de werkgroep weer 
bijeen geweest.
Namens Dorpsbelang was Albert van 
Wijk uitgenodigd om de vergadering 
bij te wonen.

Na een kort voorstelrondje wordt het 
verslag van de bijeenkomst van 10 
maart 2022 besproken.
Het rapport van het slibonderzoek zal 
worden nagezonden.
Albert van Wijk geeft aan dat Dorps-
belang een beetje sceptisch tegenover 
de werkgroep staat en dat Dorpsbe-
lang de situatie nog even aanziet en 
als er geen voortgang wordt geboekt 
Dorpsbelang zich terugtrekt uit het 
overleg. Erik Wellen geeft, namens 
de bewoners vertegenwoordigd in de 
werkgroep, aan dat Dorpsbelang het 
aanspreekpunt is naar officiële inst -
ties en derhalve ook in de werkgroep 
vertegenwoordigd dient te zijn of deze 
vertegenwoordigd richting de officiël
instanties.  

Het waterschap heeft onlangs een 
overleg bijgewoond in Valthe van de 
afvalwaterketen Valthe-Klijndijk. Waar 
ook Wavin aanwezig was en die heb-
ben aangegeven graag een pilot te 
willen houden met slimme meters om 
het rioolstelsel te monitoren. Ook 

het afkoppelen van het hemelwater is 
ter sprake gekomen omdat bij hevige 
buien daardoor de overstort in Klijn-
dijk in werking treedt. In het kader 
van de klimaatverandering is het nut-
tig om het water op te vangen in open 
water, waarbij de Schans in Valthe een 
extra optie is.
Om de stankoverlast te beperken 
wordt door Margriet Blokzijl voor-
gesteld om deskundigen te laten 
onderzoeken of een helofytenfilter
(natuurlijk filter) achter de verstort 
een optie is.

In oktober 2022 zal op een volgend 
overleg de voortgang van de lopende 
onderzoeken en de nieuw te nemen 
stappen worden besproken. Als het 
goed is, is dan het voorste gedeelte 
van de Zietak uitgebaggerd.

Als laatste worden twee leden van het 
eerste uur, Cor Hogenkamp (Dorps-
belang) en Wiely Luttmer (Waterschap 
Vechtstromen), bedankt voor hun 
inzet. Zij hebben de werkgroep verla-
ten en gaan genieten van hun welver-
diende vrije tijd.
Al met al een zinvol overleg en ook 
Dorpsbelang heeft aangegeven er 
positiever in te staan.

Graag stankoverlast (blijven) melden 
bij Margriet Blokzijl; 
magniet@gmail.com
 

Namens de werkgroep,
Erik Wellen 

Adverteren in het Plaotselijk Nijs?
Vraag en aanbod advertenties 

kosten € 1,=.
Maximaal vijf regels. 

Kosten meteen voldoen.
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Activiteiten Klijndijk editie 2022

Ook dit jaar gaat de Dorpsbarbecue, Boswandeling en Bolderwagentocht op 
herhaling en wel op: 

zaterdag 24 september 2022 

Boswandeling:
We gaan deze dag twee keer een boswandeling maken, wederom onder de deskundige 
leiding van Boswachter Jasper van Manen.  
De eerste wandeling is om 08.30 uur en de tweede start om 11.00 uur. 
Kosten voor deze boswandeling zijn er niet.  

Bolderwagentocht:
De Bolderwagen gaat deze dag ook op pad, laat u rijden van 14.00 uur tot ca. 16.30 
uur door de mooie omgeving van Klijndijk/Valthe/Exloo. We vragen voor de 
Bolderwagentocht een kleine bijdrage van € 2,- pp. Vertrek vanaf Oes Hokkie!  

Dorpsbarbecue:
Kosten voor de barbecue zijn € 5,00 voor kinderen van de basisschool en € 10,00 voor 
volwassenen (excl. drinken). Het begint vanaf ca. 16.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. 
Drinken kunt u aan de bar van Oes Hokkie kopen.
U komt toch ook!?  

Naam: _______________________________ Tel: ___________________________

0 Ik kom op de BBQ met _____ personen. 

0 Ik ga mee met de boswandeling  _____ personen om O 8.30 uur of O 11.00 uur 

0 Ik rij mee met de Bolderwagen met  ______ personen. 

Bij te weinig aanmeldingen voor 2 groepen wordt u gebeld, omdat er dan 1 groep 
gevormd wordt. Melden bij de ingang van het Valtherbos bij het informatiebord. 

In week 37 komen we bij u langs om uw aanmelding en geld op te halen. I.v.m. de 
boodschappen uiterlijk aanmelden voor 17 september a.s.

Via de mail aanmelden mag ook! activiteitenklijndijk@ziggo.nl
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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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Activiteiten

Er staan het komende jaar 
weer een groot aantal activiteiten op 
het programma.
Verschillende clubs beginnen weer.

• De kaartclub (elke eerste 
maandag van de maand om 

19.30 uur/Oes Hokkie). Er wordt 
geklaverjast, gekruisjast en gejokerd. 
Dit alles wel bij voldoende deelne-
mers. Kom gerust binnenlopen en doe 
mee. Inleg: € 2,50

 
• De koffiemorgen (elke 
tweede woensdag van de 
maand om 10.00 uur/ Oes 

Hokkie).
Op deze gezellige morgen wordt er 
gezamenlijk gekletst, koffi gedronken 
met zelfgebakken koek of cake erbij. 
Ook wordt er tijdens deze ochtend 
even een hersenkrakertje gedaan; in 
welke vorm dan ook. De kosten be-
dragen € 3,00; iedereen is welkom.

• De handwerkclub (elke eerste en 
derde woensdagmiddag van de maand 
om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur/ 
Oes Hokkie).
Onder leiding van Janny Blokzijl 
wordt er naar hartenlust geknutseld 
of gehandwerkt. Iedereen is welkom. 
Kosten: € 2,00 voor koffie of thee
Materiaalkosten afhankelijk van het te 
gebruiken materiaal. Als u niet handig 
bent, mag u ook alleen toekijken of 
meekletsen.

• De Pubquiz met ingang 
van vrijdag 21 oktober 

(Oes Hokkie/ 20.00 uur).
U heeft inmiddels een aankondiging 
ontvangen voor de bijeenkomsten dit 
komende seizoen. Inleg: € 2,50

• Kinderactiviteiten 
Vanuit de Activiteitencommissie 

Klijndijk is er nu ook een Kinderactivi-
teitencommissie opgericht. Om jullie 
sneller en laagdrempeliger te kunnen 
bereiken, is er een Kinderactiviteiten-
Klijndijk appgroep gestart. Zo wil-
len we ouders op de hoogte brengen 
en houden van de activiteiten voor 
kinderen in ons dorp. Heb je behoefte 
om ook lid te worden van deze app-
groep? Mail dan naar: 
activiteitenklijndijk@ziggo.nl 

• Boswandeling
Wat het dichtste bij is, is op 
24 september met als eerste 
die dag, een boswandeling om 

08.30 uur o.l.v. Jasper van Manen, 
boswachter. Hij wijst je op allerlei 
dingen uit de natuur waaraan je als 
argeloze wandelaar zomaar aan voor-
bij kan lopen. Het wordt een prachtige 
wandeling voor jong en oud, voor 
kind, vader, moeder, opa en oma. Om 
11.00 uur is er een tweede groep, 
weer o.l.v. van Jasper. Graag aan-
melden op: 
activiteitenklijndijk@ziggo.nl

• Bolderwagentocht
De Bolderwagen gaat deze dag ook 
weer op pad. Laat u rijden van 14.00 
tot ca. 16.30 uur door de mooie om-
geving van Klijndijk/Valthe/Exloo. We 
vragen voor de Bolderwagentocht een 
kleine bijdrage van € 2,00 pp. Vertrek 
vanaf Oes Hokkie! Opgeven:
activiteitenklijndijk@ziggo.nl. of 
bellen: 0591 - 51 26 80 (Tineke)

• Dorpsbarbecue
Kosten voor de barbecue zijn 
€ 5,00 voor kinderen van de 

basisschool en € 10,00 voor volwas-
senen (excl. drinken). Het begint 
vanaf ca. 16.00 uur tot ongeveer 
19.30 uur. Drinken kunt u aan de bar 
van Oes Hokkie kopen. Via de mail 
aanmelden kan ook: 
activiteitenklijndijk@ziggo.nl
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• Fair
De scholen zijn weer be-
gonnen en zo ook de mete-
orologische herfst.

Voor ons begint het nu allemaal heel 
spannend te worden, want de datum 
van de Fair komt steeds dichterbij!
Wij hebben er ontzettend veel zin 
in. Er komen weer zeer verschil-
lende deelnemers en het is leuk om 
een grote diversiteit aan te kunnen 
bieden!

Ook de catering is weer begonnen 
met het plannen en uitdenken van 
leuke en lekkere versnaperingen en 
als het zo wordt als vorig jaar, dan is 
dat weer super.

Zaterdag 1 oktober zal dit plaats-
vinden op het veld bij ons dorpshuis 
“Oes Hokkie” van 11.00 tot 16.00 uur. 
We hopen natuurlijk op veel publiek 
en willen jullie allemaal graag daar 
ontvangen!

Zegt het voort!

Tot zaterdag 1 oktober......
Jan, Jeroen, Cor, Alie, 

Karin en Marianne

• Wijnproeverij
29 Oktober staat een wijnproe-
verij gepland. Een wijndeskun-

dige (vinoloog) komt een avond ver-
zorgen. Niet alleen praten, maar ook 
proeven natuurlijk. De kosten van 
deze avond bedragen circa € 25,00 
p.p. alles is daarbij inbegrepen, zoals 
verschillende soorten wijn en hapjes. 

U kunt zich opgeven via: 
activiteitenklijndijk@ziggo.nl
Nadere informatie volgt in het 
oktobernummer van Plaotselijk Nijs.

• Ontspullen? Opritverkoop?                          
In plaats van de rommelmarkt zouden 
we in ons dorp een opritverkoop kun-
nen organiseren. Daarop kan je je 
overtollig geworden goede en goed-
werkende spullen verkopen. Op deze 
wijze verkrijg je weer wat ruimte in 
je kasten en zolder. De opbrengst zou 
ten goede kunnen komen aan ons 
dorpshuis “Oes Hokkie”. Zie je wat in 
deze suggestie, meldt je dan bij mij. 

Henny Oosterdijk, telefoonnummer 
0591 - 51 42 24 (lang aanhouden, 
want ik ben niet zo goed ter been).

Verkeerscommissie 
Melkweg

Tijdens de bijeenkomst met inwoners 
in Oes Hokkie is gesproken over de 
gezamenlijke zorgen/wensen omtrent 
de verkeersveiligheid van de Melkweg. 
Veel weggebruikers houden zich aan 
de regels, maar er is ook een catego-
rie die met snelheden van boven de 
100 km. over de Melkweg rijden en zo 
onveilige situaties veroorzaakt.

Denk aan minder mobiele mensen 
die het verkeersplein passeren, het 
oprijden vanaf de woonerven, aan-
sluiting rotonde, camping, fietsers die
oversteken. Ook de wens om de max. 
snelheid van 30 km. in te voeren bin-
nen de bebouwde kom blijft gehand-
haafd.

Over bovenstaande willen we graag 
met de wethouder, dhr. Hartsuiker, 

 Let op! 
Kopij uiterlijk 

vrijdag 07 oktober a.s.
zonder opmaak (niet dik-

gedrukt, alleen hoofdletters, 
cursief etc.) mailen naar 

plaotselijknijs@gmail.com
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Regioverkeer
De verkeerswerkgroep Zuidelijke dor-
pen Borger/Odoorn.
Deze werkgroep is mede door Dorps-
belang opgericht. Hierin is thans 
Dorpsbelang vertegenwoordigd door 
twee leden te weten Jan Koopman 
en Cor Hogenkamp. Deze werkgroep  
komt 5 september weer bij elkaar 
en spreekt over de wenselijkheid en 
mogelijkheden om doorgaand ver-
keer door de kernen van de dorpen te  
beperken. 

De uitgangspunten van deze werk-
groep, welke we ook willen delen met 
de raadsleden, zijn te lezen op de site 
van Dorpsbelang. Voor meer info of 
meedenken/doen kunt u terecht bij 
Jan of Cor.
De zorg voor gevolgen van toenemend 
doorgaand verkeer vanaf afslag N4  
door ons dorp, was en zijn de aan-
dachtspunten.

Reacties – vragen graag via mail 
Dorpsbelang of via de leden van de 
werkgroep, Jan of Cor.

Namens de verkeerscommissie,
Ria Muller, Jan Koopman en 

Cor Hogenkamp

van gedachten wisselen. Hij 
heeft toegezegd in gesprek 
te willen gaan met de ver-
keerscommissie. Dit gesprek 

moet nog plaatsvinden; door de 
zomervakantie is dit nog niet gebeurd. 
De gespreksonderwerpen die de ver-
keerscommissie in wil brengen, zijn de 
ervaringen van de bewoners, evalu-
atie najaar 2021 over de herinrichting 
en het VVN verkeersrapport. Zijn er 
nog andere wensen die in het gesprek 
moeten worden meegenomen, dan 
horen we dat graag.

Verder vraagt de commissie zich af 
of er behoefte is aan een infoavond 
voor de inwoners over het verkeer van 
de Melkweg; wat zijn de wensen en 
welke oplossingen zijn er. Verkeers-
veiligheid, woonplezier en beperken 
overlast en onveiligheid is in het be-
lang van ons allemaal. Ook de ideeën 
van de werkgroep verfraaiing kunnen 
worden besproken. Het VVN rapport 
ondersteunt met hun conclusies dat 
het een onveilige verkeerssituatie 
is. Dit is na te lezen op de site van 
Dorpsbelang. De tijdens de bewoners-
avond ingestelde werkgroep verfraai-
ing Melkweg is druk bezig geweest 
met ideeën over verfraaiing; wat is 
mogelijk? Door vakantie en ziekte 
loopt het project enige vertraging op. 
Reactie over een evt. te houden info-
avond graag via de commissieleden of 
via de mail van Dorpsbelang.

Laseractie door VVN
Enige maanden terug vond er een 
laseractie plaats van VVN waarbij 
gekozen was voor zichtbare opstelling. 
Mogelijk komt er komende maanden 
weer een laseractie VVN. VVN vraagt 
om Verkeersonveilige situatie in uw 
buurt te melden via vvn.nl/participa-
tiepunt. Anders blijven onveilige situa-
ties ongemeld en dus onbekend.

Herfstworkshop bloemschikken

  • 4 oktober           • 6 oktober
  • 8 oktober

  Info:
  Stoer met Bloemen
  Gerjanne van Rieke
  06 - 25 53 33 24 
  stoermetbloemen@gmail.com
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In een gedicht (in dialect) een jaar 
rond allerlei activiteiten benoemd die 
vroeger in Oring werden gehouden. 
De Middenplaat is een tekening van 
de boerderij aan de Badhuisweg in Ex-
loo (± 1910), gemaakt door Johanna 
Elizabeth Metelerkamp.

In Oderen verandert gaan we naar de 
Boermabrug in Odoornerveen. 
In Jan Wierenga’s column Rondblik 
komt het hunebed in Valthe ook aan 
de orde. Volgens hem schuilt er in 
ieder mens wel iets van een schat-
graver. 

In de rubriek Herkent u het nog? 
een ansichtkaart van de Melkweg in 
Klijndijk uit de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. 
Uit de krant is een artikel uit 1953 
over het dan komende eeuwfeest van 
2e Exloërmond. 
Op de voorplaat café Deiman begin 
vorige eeuw. 

Een bekend logement in Valthermond
In de eerste helft van de 20e eeuw 
kende Valthermond bekende uit-
spanningen. Vóór in de Valthermond, 
waar de Kavelingen zich splitst in het 
Noorder- en het Zuiderdiep, bevond 
zich bijna een eeuw lang het logement 
dat in 1900 bekend stond als hotel P.J. 
Smit. Een mooi stukje spitten in de 
Valthermondse geschiedenis met veel 
mooie illustraties en foto’s.  

Valthe rond 1900 (deel 4)
De geschiedenis van Valthe wordt 
weer voor het voetlicht gebracht in 
een nieuwe afle ering van Valthe rond 
1900. Herinneringen van Gradus Kui-
pers aan neijaorsvisites, spienstertied, 
vertier, naoberhulp en heideontgin-
ning.

Natuurwandeling

Regio Drenthe van de Diabe-
tesvereniging Nederland organiseert 
elke derde zaterdag in de maand een 
natuur- of stadswandeling van circa 
5 km vanuit een plaats in Drenthe. 
Wil je meewandelen en met lotge-
noten ervaringen uitwisselen? Meld 
je dan aan via onderstaand e-mail 
adres. Na afloop gaan we samen een
kopje koffie/thee dri en. Voor leden 
is meewandelen gratis, niet-leden 
betalen een bijdrage van € 3,00. 
De eerstkomende wandeling is een 
natuurwandeling vanuit Drouwen.

Datum: Zaterdag 17 september 2022 
Tijd: 10.30 uur
Startlocatie: Parkeerplaats Alinghoek 
Alinghoek 16A, 9533 PE Drouwen
 
Aanmelden: Gerda van der Velds 
E-mail: dvndrenthe@hotmail.com 
Telefoonnummer: 06 - 13 40 67 19

Historische 
Vereniging Carspel 
Oderen

Nieuwe Spitwa(a)rk! 
Bekend logement in Valthermond, 
Valthe rond 1900, Opgraving hunebed 
D34 en Old Oring op riem.

Spitwa(a)rk begint met een artikel 
van Jan Burema. Hij verdiepte zich 
in de geschiedenis van een bekend 
logement in Valthermond dat in 1900 
bekend stond als hotel P.J. Smit. 
Bij het hunebed D34 in Valthe is on-
langs onderzoek gedaan. Roel San-
ders schreef over dit hunebed en over 
deze en eerdere opgravingen. 
De geschiedenis van Valthe wordt 
weer voor het voetlicht gebracht in 
een nieuwe afle ering van Valthe rond 
1900. 
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Opgraving bij hunebed D34
Professor Daan Raemaekers verrichtte 
deze zomer met studenten van de 
Rijks Universiteit Groningen opgra-
vingen bij het hunebed D34 bij Valthe. 
Een artikel daarover, over dit hunebed 
en eerdere opgravingen. D34 werd 
voor het eerst genoemd in 1818 en in 
1869 gedeeltelijk vernield. 

Old Oring op riem
Van een onbekende dichter plaatsen 
we een gedicht over het dorp Odoorn  
In het dialect worden een jaarrond 
allerlei activiteiten benoemd die in 
Oring werden gehouden. Het artikel 
is verlevendigd met een aantal oude 
foto’s. 

Spitwa(a)rk wordt, indien gewenst, 
op verzoek toegezonden. Het blad is 
verkrijgbaar bij de Coöp in Odoorn, 
bibliotheek en het Vervenershuus in 
Valthermond, bibliotheek Odoorn en 
boekhandel Boelens (Emmermeer). 

Jubileum Parkinson Café

Dit is één van de berichten die in-
middels zijn geweest. Toch willen we 
hier even uw aandacht op vestigen. 
Het Parkinson Café bestaat alweer 
7,5 jaar. Om dit te vieren was er een 
grote feestelijke bijeenkomst in hotel

Van Der Valk. Het prachtige program-
ma wat er was vastgelegd, zorgde 
voor grote belangstelling. Op de 
maandelijkse cafébijeenkomsten kun-
nen patiënten alsmede mantelzorgers 
hier met elkaar in contact komen. Ook 
zijn er regelmatig deskundigen om 
hier het één en ander over te vertel-
len. 

Wij hopen, wanneer er nieuwe activi-
teiten zijn, u hierover tijdig te in-
formeren. Voor meerdere informatie: 
Christa Cats-Thole telefoonnummer 
06 - 30 51 31 13 of a.cats@ziggo.nl 

Het nest is leeg

Inmiddels hebben de ooie-
vaars in de Visserstraat het 

nest verlaten. Voor zover de deskun-
digen onder de buurtbewoners hiervan 
op de hoogte zijn, denken wij dat 
er na vier uitgebroede broedsels er 
slechts één jongeling het heeft gered. 
Na de vaststelling dat er vier jongen 
in het nest waren, bleek al snel dat er 
nog drie waren. 

Enige tijd later zagen we nog twee en 
troffen we op de grond een behoo -
lijke volgroeide vogel dood aan. Na 
enige tijd werden de ouders ook niet 
meer gezien. Vandaar dat we vermoe-
den dat eentje het luchtruim heeft 
gekozen. Nu is het tijd om de stam 
te verwijderen, want hij wordt er niet 
beter op. Misschien denken we vol-
gend jaar er nog even weer aan terug 
wanneer ze hun plekje zoeken.

De laatste zaterdag van de vakantie 
had de speeltuincommissie voor een 
mooi springkussen gezorgd voor de 
kinderen. De hele dag werd er goed 
gebruik van gemaakt, dit is zeker voor 
herhaling vatbaar.
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