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Streekbode 15 oktober 2009 
 
BRIDGECLUB ’T KOMPAS 
 
Bridgeclub ’t Kompas start een cursus voor beginners. 
Wilt u een hobby voor de rest van uw leven? Geef u dan op als cursist bij: 
 
Jantje de Vries, tel. 0591-353388 of 
Hans de Korver, tel. 0591-302299 
 
De cursus start, bij voldoende deelname, in oktober 2009 (data en tijd in overleg met de cursisten) 
 
Plaats van handelingen: Kegel- en zalencentrum Hindriks in Emmer Compascuum. 
De cursus is gratis als u minimaal een jaar lid wordt van onze vereniging. 
 
COMBINATIE VOETVOLLEY- EN VOLLEYBAL TOERNOOI 
 
“Sta” jij veelvuldig bij de Badde of de Spar in Nieuw-Weerdinge of “hang” je op andere plekken in het 
dorp? Naar aanleiding van jullie eigen inbreng organiseert het Jongerenwerk van Sedna samen met 
het SKW voor deze jongeren een combinatie Voetvolley- en Volleybaltoernooi. Locatie: Sporthal de 
Mondenhal. 
Het toernooi vindt plaats op zondag 15 november van 15:00 – 18:00 uur, uitslapen is dus geen 
probleem! Voor de winnaars is er een leuke attentie (wisselbokaal???). 
Lijkt het jouw leuk om samen met andere jongeren uit het dorp sportief bezig te zijn, geef je dan op 
voor 1 november, 
via de mail:  m.vellinger@welzijngroep.nl  of 
via hyves: jongerenwerkersedna.hyves.nl 
Bellen mag ook: 06 -30215433 
 
Het evenement gaat door bij minimaal 16 deelnemers.  Zie jullie dan! 
 
SKW-Sedna, Nieuw-Weerdinge. 
 
 
VRIJWILLIGERS BEDANKT. 
  
Om de vrijwilligers te bedanken organiseren we op zaterdag 24 oktober van 20.45 - 23.30 uur  een 
vrijwilligersavond. 
Hierbij kunnen we denken aan mensen die helpen bij de 
schoonmaak, in de kiosk, bij de activiteiten, en natuurlijk de 
mensen achter de schermen. 
Dit kunnen we mogelijk maken mede door sponsoring en daar 
zijn we uiteraard zeer blij mee. 
Want zonder vrijwilligers kunnen we niet. 
Zijn we nog mensen vergeten te benaderen die wel hebben geholpen, dan kunnen die zich nog 
opgeven tot 15 oktober. 
  
Bedankt namens het bestuur van zwembad "de Wieke" 
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HENNEPTEELT 
 
Waar denkt u aan als u "softdrugs" hoort of leest? 
Aan een hennepplant in de vensterbank, aan een 
coffeeshop, een onschuldige joint? Flower power of een 
gezellig feestje? Onschuldig vermaak? Voor ons als politie 
heeft softdrugs een andere betekenis. Ik geef u twee 
anonieme voorbeelden. 
  
Een jong stel heeft financiële problemen, hier en daar wat schulden. De deurwaarder dreigt spullen in 
beslag te nemen. De rekeningen blijven onbetaald op de stapel liggen. Het stel heeft nog wat ruimte 
over en krijgt via via te horen dat hennepteelt veel geld kan opleveren. Met enige contacten wordt een 
ruimte ingericht. Na enige tijd volgt de oogst. En nog een. Er komt veel geld binnen. Tot het op een 
gegeven moment fout loopt. Ik ken verhalen met verschillende afloop. In het ene geval wil het jonge 
stel ermee stoppen. Dat vindt de organisatie die achter de hennepteelt zit niet zo'n goed idee. Het stel 
wordt flink onder druk gezet met bedreiging tot de dood aan toe, rake klappen worden uitgedeeld. 
Naar de politie stappen lijkt ook geen optie. Het stel is in de klauwen terecht gekomen van een niets 
ontziende criminele organisatie. Ik ken ook een voorbeeld waarbij de hennepkwekerij afbrandt, wat u 
niet zal verbazen als u ooit een hennepkwekerij in bedrijf heeft gezien waar gebruik wordt gemaakt 
van zeer brandgevaarlijk materiaal. Het gevolg is dat de verzekering niet uitbetaalt, het huis verloren is 
en de hypotheek niet afbetaald.  
  
Een ander voorbeeld. Af en toe besluit een scholier wat te blowen. Geleidelijk aan is het niet meer 
alleen op het feestje, maar steekt hij elke dag een joint op. In tegenstelling tot vroeger, toen de wiet en 
hasj uit het buitenland werd ingevoerd, komen deze spullen tegenwoordig uit eigen land en zijn van 
uitstekende kwaliteit. Zo uitstekend dat de joint steeds meer verdovende middelen bevat en inmiddels 
sterk verslavend is. Een joint bevat al snel meer dan een derde aan THC (werkzame stof) in 
tegenstelling tot de oude joint van vroeger (5%). Stoppen is geen optie meer, het is gewoon 
verslavend. De scholier stopt met school, krijgt depressieve klachten en wordt steeds passiever. 
  
Zijn dit indianenverhalen of is dit ver weg? Absoluut niet. De hennepteelt is inmiddels grootschalige 
criminele business geworden waarin ernstige afrekeningen geen uitzondering meer zijn. Er wordt geld, 
veel geld, mee verdiend en de belangen zijn erg groot. Ons sympathieke gedoogbeleid kent een 
keiharde en criminele achterdeur. Dit is de reden dat we als politie nog steeds illegale 
hennepkwekerijen opsporen en opruimen samen met gemeenten, openbaar ministerie en 
woningbouwverenigingen. En waarom we ook investeren in een cannashopper. 
Kent u een hennepkwekerij of heeft u het vermoeden? Meldt u dit bij de politie. Het is altijd van 
belang. 
  
Alice Vellinga 
Districtschef Zuid-Oost Drenthe 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto bouw sluis in het Eerste Kruisdiep 1916. 
 

De foto’s van de bouw van de sluis in het Eerste Kruisdiep, waarvan ik al één liet zien in de 
streekbode van 17 september, hebben voor Nieuw-Weerdinge een historische waarde. Daarom de 
komende weken nog meer foto’s, die een duidelijke kijk geven op het Weerdingerveen. Op deze foto 
kijkt u op het Eerste Kruisdiep vanaf de sluis richting 
Weerdingerkanaal. Aan beide zijden van het kanaal zijn al enkele huizen gebouwd. Vanaf Eerste 
Kruisdiep o.z. waren 5 kanaaltjes gegraven tot aan de Wisseldijk. Eén had verbinding met de 
Meijersmarke. Het gebied tussen de kanaaltjes noemden we een plaats en die plaatsen waren weer 
toegankelijk door een klein draaibruggetje. Op iedere plaats stonden één of meerdere wonigen, die in 
de vijftiger jaren van de vorige eeuw afgebroken zijn. 
Langs het Eerste Kruisdiep w.z. liep een zandpad die nog wel eens moeilijk begaanbaar was.  
Reactie 521703   B.B. 
 
 

 
Engels Les. 

 
SKW Nieuw-Weerdinge wil graag een cursus Gesproken Engels voor Beginners opzetten. Ons inzet is 
om mensen genoeg Engels bagage mee te geven om tijdens, bijvoorbeeld, een vakantie zich te 
kunnen redden. 

 
Om een cursus door te laten gaan moeten wij rekenen op minimaal 10 deelnemers. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij SKW Nieuw-Weerdinge, De Badde.                     
Ginie de Vries, Allan Prosser – Tel. Nr. 0591 521733. 
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NIEUWS VAN DE WENKE 
 
We merken dat de belangstelling voor onze prachtige kinderboerderij de laatste tijd toeneemt. 
Kinderen, maar ook volwassenen genieten van de dieren. We vinden regelmatig voedsel, zoals brood, 
maar ook wortels en andere groenten in de bak bij het hek. Onze hartelijke dank daarvoor.  
Vrijdags vinden er meestal herstelwerkzaamheden plaats en worden de hokken schoongemaakt. Zo is 
de vijver inmiddels klaar. De dieren maken er volop gebruik van. Ook is er hier en daar nieuwe grond 
opgebracht en gras ingezaaid. We gaan binnenkort bezig met een grotere en betere huisvesting voor 
de konijnen.  
Ook komen er regelmatig nieuwe dieren bij; zoals hoenderen, konijnen en een paartje prachtige 
Carolina-eenden. De laatste aanwinst is een paar jonge goudfazanten. Eveneens scharrelen er 
regelmatig jonge muskuseendjes door het park.Kom ’s morgens of ’s avonds gerust eens binnen 
kijken tijdens het voeren van de dieren. U bent welkom.  
De vrijwilligers 
 
 
 
 
STICHTING ALGEMENE VOEDSELBANK ZUIDOOST-DRENTHE 
 
De Voedselbank Zuidoost Drenthe heeft sinds een jaar een uitgiftepunt in  
Nieuw-Weerdinge. Om de 14 dagen worden vanuit Emmen voedselpakketten verspreid naar 
verschillende dorpen in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.  
 
De Voedselbank is een onafhankelijke landelijke stichting en wordt gerund door vrijwilligers. 
In deze tijd van economische crisis kunnen mensen door allerlei omstandigheden in financiële 
problemen komen.  
Informatie kunt u vinden op de website: www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl 
Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u zich telefonisch of per mail 
aanmelden bij de Voedselbank in Emmen  
Tel. 06-18678558   voedselbankzod@planet.nl 
of bij 
R.de Boer Tel. 0591-522079   rrdeboer@hetnet.nl 
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CULTUUR LIVE OP ’T PLEIN SUCCESVOL! 
 
Op 12 september heeft voor het 4e maal het 
festival “Cultuur Live Op ’t Plein” (CLOP) 
plaats gevonden in Nieuw-Weerdinge.  
Het cultureel festival stond dit jaar in het 
teken van sfeer, gezelligheid, lekkere hapjes 
en goede muziek. 
Het middagprogramma had een multi-
cultureel karakter.  
De kramen werden vertegenwoordigd door 
een aantal culturen. Volwassenen en 
kinderen konden deelnemen aan 
verschillende workshops zoals 
krijttekeningen maken en werken met filo-
deeg. De djembee workshop trok erg veel belangstelling en zorgde voor “ware concerten” op het plein. 
Een 4-tal bands uit de regio en daarbuiten hebben tijdens de avond gezorgd voor top muziek. 

Spetterende optredens van 
Shadows Beyond, 
Backspace, Blackroad en de 
Høksons hebben velen op 
het Beertaplein laten 
swingen!  
Ook dit jaar had het festival 
niet kunnen plaatsvinden als 
er niet zoveel mensen hun 
bijdrage hadden geleverd. 
Bij deze willen we alle 
vrijwilligers en overige 
“handen” bedanken voor hun 
inzet en medewerking. 
HARTSTIKKE BEDANKT! 
 

 
 
De CLOP commissie bedankt bij deze ook de volgende sponsoren: 
- Emmen Revisited knelpuntenfonds 
- STAVO 
- MFC de Badde 
- Drukkerij Abbes-Hummel 
- REWI Intertrans Emmen 
- ECO Keukens 
- Werkgroep WOE 
- Handelsvereniging Nieuw-Weerdinge  
- SKW Nieuw-Weerdinge. 
 
In 2010 bestaat het CLOP-festival 5 jaar, reden voor een lustrumfeestje! 
Houd de Streekbode in de gaten voor nieuws hierover! 
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In week 45 beginnen wij weer met een nieuw computercursus aanbod.  

 
Er zijn nog enkele plekken vrij en wel op de: 

Dinsdagmorgen   3/11/09      - Gevorderden  
Woensdagmorgen             4/11/09     - Computeren  

  voor Senioren  
 
      

Cursussen worden in blokken van 5 lessen gegeven. Kosten  
€ 25,00 

 exclusief lesmateriaal.  
 

Daarnaast is er een mogelijkheid, met voldoende animo, om cursussen op 
andere dagdelen op te zetten  

bv  
Windows XP/Vista,     Digitaal Fotograferen en fotobewerking. 

Diverse workshops bv. internetten en E.mailen, computer onderhoud, programma”s installeren en verwijderen, scannen.  

 
 

U kunt zich opgeven of informatie inwinnen  en Uw wensen kenbaar maken. 
Wij zullen daar zo veel mogelijk rekening mee houden. 

 
 

Telefoonnummer: 0591 – 521733 ( De Badde ) en vragen naar  
Ginie de Vries of Allan Prosser 

 
 

     
       
 
 
 

Het Trapveldje Team: 
Ginie de Vries, Allan Prosser 
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WIJNGENOT Kelderromance 
 
Al 18 jaar lag ze daar. Wachtende op haar bevrijding. Een slanke blanke fles. De wijn was wit, nog 
steeds fruitig en vol leven.  
 
Het is donker in de kelder. Koel en vochtig. Een ideale levensomstandigheid. Ze was er klaar voor. 
 
Vooral de laatste jaren voelde ze de drang naar meer. Ze werd rijper en rijper. Veel wijnen sterven 
reeds na enkele jaren. Maar zij overleefde. Een goed jaar met veel zon en de nodige regen.  
Ze had ze wel in de gaten. Al die rode rakkers die haar bekeken en iets met haar wilden. Die rode “du 
Pape” uit zuid Frankrijk. Een robuuste rode wijn en vol tannine. Het borrelde soms in de fles. Was het 
een nagisting?? 
 
Of die rode champagne. Menige fles kon de verleiding van “die witte” niet meer aan en ging bruisend 
ten onder. De kop helemaal kapot. De kurk lag in de buurt van haar.  
 
De laatste tijd had ze haar keldergenoten al geobserveerd. Wie zou ze nemen. Die lekkere jonge 
Beaujolais, of die robuuste Bordeaux. Of de kop in eigen hals steken en een blonde dame van de 
Bourgogne. Een beetje houtlagering en veel ervaring.  Maar vooral die groffe Tannat uit Frankrijk 
sprak haar wel aan. Een bonk spieren met veel tannine en een fantastische afdronk. Jammer, maar 
geen gevoel. 
Af en toe als het licht aan ging in de kelder voelde ze alle kurken kijken. Sommige stierven direct in de 
fles. Het was hun teveel geworden. Haar gevoel gaf aan dat ze niet lang meer had. Dus ze moest een 
keus maken.  
 
Een spätburgunder moest het worden. Die prettige rooie uit zuid Duitsland. Ruim 13 maanden op 
barrique gelegen en nu op zijn top.    
 
U, lezer begrijpt natuurlijk wel dat dit geen geintje is. Maar een mooie witte wijn die rijp is om genomen 
te worden. 
 
De keldermeester ging sorteren en legde de rijpe wijnen bij elkaar. Klaar voor de handel.  
Ze bloosde en haar etiket krulde. Ze lag naast hem. 
Ze rekte zich uit. In zijn etiket zat een gaatje. Hij lag daar maar.  
 
Hij werd stapelverliefd op haar en wilde haar bezitten. Haar geur had hij al opgesnoven. Frisse 
appeltjes. Af en toe klokte de wijn in haar fles. Hij genoot dan.  
Het was donker in de kelder. Middernacht. Ze tilde haar etiket op en hij zag dat ze naakt was. 
De geur van de appeltjes was zo sterk dat zijn kurk kraakte. De wijn tintelde.. 
Het werd onrustig in de kelder. Verschraalde wijngeuren stegen op en menig wijn hield het niet meer. 
De wijngeest sloeg toe bij vele flessen en stierven. 
Hij streelde haar capsule en in het halfduister zag hij dat ze bloosde. 
 
Ze giechelde en gooide het etiket van haar af. Het lood om hun hals begon te gloeien en werd 
ongeduldig verwijderd.  Een vage geur van oxidatie en barrique kwam naar boven.   
Haar kurk was heet. Ik wil je. 
 
De Spätburgunder zweette en zijn adem kwam met gierende uithalen langs zijn hals. Het was een 
echte Spätburgunder. Helder rood en een fijne rijping op hout gaven een prachtig boeket af. Ze 
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genoot hiervan. Haar witte handen scheuren het etiket op zijn rug.  Op haar fles glanzen de druppels. 
De wijn schokte.  
 
Overal klonk nu muziek in de kelder. Opzwepend, melancholiek en geen fles protesteerde. 
Hun flessen werden klam. Zachtjes begonnen ze te rinkelen. Samen bedreven ze de liefde. Ook de 
andere wijnen in de kelder begonnen te wiegen. Soms een knallende kurk.  
Er gebeurde iets moois die nacht.  
Dan verstomde het geluid.  
 
De volgend ochtend stond een verbaasde keldermeester boven aan de lange uitgesleten trap. 
Overal glasscherven op de keldervloer en daartussen stond een klein flesje.  
En alle flessen in de kelder fluisterden maar duidelijk te horen voor de keldermeester.  
 
We noemen haar “Roseetje”. 
 
Vineuze groet. Rien Prinsen. 
 
 


