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NIEUWS VANUIT ZWEMBAD DE WIEKE 

 

De zomer doet langzamerhand haar intrede en wij 

kunnen niet wachten tot er nog meer zonnestralen 

verschijnen. Deze week hebben er al tal van 

activiteiten rondom de Zwem4daagse 

plaatsgevonden. Zo vond afgelopen maandag de 

opening plaats onder leiding van de directeur van FC 

Emmen en afgelopen dinsdag was het 

spijkerbroekhangen een groot succes. Ook gisteren 

zorgde het Drents Kampioenschap buik-glijden voor 

spanning en sensatie. Natuurlijk hebben we voor donderdag en vrijdag ook nog een aantal leuke 

activiteiten op het programma staan: 

� 20 juni: Surfplankenrace om 18.30 uur. 

� 21 juni: Afsluiting, BBQ en Medaille uitreiking vanaf 19.30 uur. 

We hopen dat iedereen de afsluiting van de Zwem4daagse met ons komt vieren en dat we er samen 

een gezellig feest van kunnen maken. Natuurlijk staan er naast de activiteiten rondom de 

Zwem4daagse ook tal van andere activiteiten op het programma. Zo zijn wij aanwezig op de 

jaarmarkt in Nieuw-Weerdinge waar wij u graag verwelkomen in onze stand.  

 

Ook staat er een kinderrommelmarkt op de agenda. Deze zal plaatsvinden bij het zwembad op 

zaterdag 20 juli van 13.00 tot 17.00 uur. Echter, in de vorige editie van de Streekbode werd vermeld 

dat het afstand brevet-zwemmen plaats zou vinden op 1 augustus. Dit vindt echter plaats op 1 

september. Onze excuses hiervoor.  

 

Houd ook onze website en Facebook-pagina in de gaten, zodat u niets mist van de ontwikkelingen en 

activiteiten rondom het zwembad. 

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen!    

 

 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

23 juni 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten 

 

30 juni 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

23 juni 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Gankema 

 

30 juni 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Pflaum 

 

 

 

 

KOOPJES 

Spelregels “koopjes”. 

De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil 

doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met 

1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost 

een koopje € 3,- per artikel.   Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een  

foto € 7,50 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis 

afgehaald. Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel: 06 

55808002 

 

Gratis af te halen: Houten Schommel, 

Weerdingerkanaal NZ 127 

Telefoon: 0591 – 521 443 
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SPEL3DAAGSE 

Hallo jongens en meisjes, ouders en verzorgers, 

 Net als in voorgaande jaren organiseert SKW een spel3daagse.  

Deze wordt gehouden op dinsdag 20, woensdag 21 en 

donderdag 22 augustus. 

Dit is de laatste week van de zomervakantie. 

  

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden uitgenodigd 

om hieraan deel te nemen. Let op! Ook de leerlingen, die na de vakantie naar groep 3 gaan mogen 

meedoen. 

  

Het thema dit jaar is:           ZOMERCARNAVAL 

  

e beginnen om 10 uur en eindigen om  15.00 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd, de kinderen 

komen dus tussen de middag NIET Thuis 

  

Het programma is als volgt; 

De eerste 2 dagen gaan we knutselen en spelletjes doen. Met mooi weer komen er waterspelen bij. 

Dan graag zwemkleding en handdoek meenemen en eventueel droge kleren. De spelletjes worden 

georganiseerd door Werfproductions.  

De 2e dag gaan we een optocht houden door de bouw. Het zou leuk zijn als de kinderen dan verkleed 

komen! 

De derde dag hebben we een verrassingsuitje, de kinderen krijgen een infobriefje mee met daarop 

de tijden enz. 

 De kosten voor deze 3 dagen zijn 5 euro en dient bij opgave te worden voldaan! 

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op voor 12 juli, daarna is geen opgave meer mogelijk. 

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger mee te helpen op de dinsdag of woensdag? Dan kun je ook 

onderstaand opgave-strookje inleveren. 

 

Je kunt het opgave-strookje en het geld inleveren in de Badde in brievenbus nummer 

3 bij de ingang. 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OPGAVE STROOKJE SPEL3DAAGSE ZOMERCARNAVAL 

 

Naam:___________________________________________ 

Adres:___________________________________________ 

Telefoonnummer:__________________________________ 

Leeftijd/ zit in groep:_______________________________ 

Allergieën:_______________________________________ 

Ik, _____________________________________________  wil helpen als vrijwilliger op 

  

O     Dinsdag       O    Woensdag        O     Beide dag 
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Tandartsen. 

Tandartsen zijn er nog niet zo lang in Nieuw 

Weerdinge. Lange tijd hielden tandartsen van 

elders spreekuur in de wijkgebouwen van het 

Groene Kruis. 

Het Groen Kruis heeft ook altijd veel moeite 

moeten doen om tandartsen naar Nieuw 

Weerdinge te krijgen. Bekende namen zijn: 

Huisman, Bregman, De Graaf en Prins. 

 

Pas in 1982 begon tandarts Fransen een 

volledige praktijk. Eerst in het wijkgebouw en 

sinds 1993 in een eigen praktijkruimte aan 

het Zetveld. 

 

Fysiotherapeuten 

De heer Evenhuis, fysiotherapeut uit Ter Apel, nam in 1973 met een aantal medewerkers zijn intrek 

in het wijkgebouw van het Groene Kruis aan de             Ph. Lindemanstraat. Zij konden gebruik maken 

van de reeds aanwezige apparatuur, die door het Groene Kruis was aangeschaft op verzoek van de 

huisartsen en die tot dan voor een beperkt aantal handelingen gebruikt werden door de 

wijkverpleegsters. Evenhuis zette zijn praktijk voort in het pand waarin ook tandarts Fransen huist 

aan het zetveld 111. De laatste jaren zit hier de praktijk van Tri Fysio. 

 

Het Groene Kuis 

Naar aanleiding van het artikel over het Groene Kruis kregen wij van Jannie Kuiper een reactie dat wij 

de fam. G. Fidder er totaal niet in vermeld hadden. Gerrit 

Fidder was de “badmeester” en beheerde het badhuis. Er 

boven aan de rechterkant was hun woning waar ze met hun 

vele kinderen woonden. Jannie heeft er fijne herinneringen 

aan. 

Fijn dat je deze reactie stuurde. Wij zijn niet alles wetend en 

vinden het fijn als mensen ons aanvullingen sturen.  
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VIVA LA DONNA VERWENMIDDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE 

Op zaterdag 1 juni  was het weer zover, dat wij de 

jaarlijkse Viva la Donna verwenmiddag hebben 

gehouden in onze kapsalon. Dit is een verwenmiddag 

voor dames, die kanker hebben of een verleden 

hebben met kanker. We hebben dit jaar 3 dames 

heerlijk in de “watten” mogen leggen. Na een kop 

thee en lekkers, konden de dames genieten van een 

gezichtsbehandeling, make-up, nagel art, 

föhnbehandeling en een kleur analyse. 

Voordat de dames naar huis gingen, kregen ze nog 

een bos bloemen (beschikbaar gesteld door Linda 

van Fleurig wonen) En een goody bag met  

producten…  

We kunnen weer terug zien op een onvergetelijke en 

gezellige middag.    Belinda, Lianne en Klarianke 

  

 

BILJARTNIEUWS 

Zoals vermeld in STREEKBODE 18 dat Jan Meems Noord Oost 

Nederlands kampioen was geworden in Doetichem op 7 mei en van 

daaruit op j.l. 5 Juni in Steenwijk voor de Nederlands 

Kampioenswedstrijden aan moest treden bleek dat Jan Meems ook 

daar de beste was. Nederlands Kampioen Libre 5
e
 klasse. Van harte 

gefeliciteerd met het behaalde resultaat namens de Biljartclub De 

Badde en van OBV Groningen/Drenthe. 

Omdat de competitie afgelopen is hebben wij onderling om de 

BADDE BOKAAL gestreden en daar is onze eerste team eerste 

geworden en werd de Badde 

Bokaal uitgereikt door de 

voorzitter van DE BADDE  Henk 

de Vries en de prijsjes die daar 

bij hoorden. Het was een leuke en gezellige competitie en voor 

herhaling vatbaar. 

Op de foto: Henk de Vries, Tonnie Vos, Albert Diepstra, Lambert 

Bartelds en Henk Tapken 
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STREEKBODE NIEUWS 

Beste mensen er komt voor de zomervakantie nog één Streekbode uit. Heeft u nieuws en/of 

mededelingen voor in de vakantie of direct daarna dan kunt u het nog vermelden in Streekbode 21. 

De eerstvolgende Streekbode na de zomervakantie zal uitkomen in de eerste week van september. 

De redactie 

 

 

 

DE KERK HET ANKER OPEN  

Ook dit jaar zal de kerk een aantal weken op 

woensdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Op 

19 en 26 juni en op 3,10,17 en 24 juli. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, om in een 

moment van bezinning te denken aan wat er 

leeft in Uw en jou hart. Ook is er een expositie 

van kunstenares Gerda Beens.  

Zij exposeert met haar realistische 

fijnlijnkleurtekeningen geïnspireerd door de 

natuurlijke schoonheid om ons heen. Gerda 

Beens-Haan, geboren te Emmen en wonende in 

Nieuw Weerdinge, tekent al zo’n 35 jaar. Zij 

volgde daarvoor enkele cursussen basistekenen 

bij de A.K.E en heeft les gehad van de 

beeldende kunstenares Edith Stoel, waarbij ze 

haar eigen stijl ontwikkelde. Haar meest gebruikte techniek bestaat uit een menging van vele kleuren 

kleurpotlood.  

De koffie, thee en fris staan klaar. U  en jij zijn van harte welkom. Protestantse gemeente Nieuw- 

Weerdinge /Roswinkel aan het Weerdingerkanaal ZZ 143.  

 

 

GROTE BOEKENMARKT TIJDENS DE JAARMARKT OP 6 JULI 

De Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge 

/Roswinkel organiseert tijdens de jaarmarkt weer 

een grote boekenmarkt. 

 

 Heeft u nog boeken, LP’s en Cd’s voor de 

verkoop? Dan kunt u bellen met Jan de Jonge. Hij 

kan ze komen ophalen.  Telefoon: 0591-5521505 

of email famdejonge159@gmail.com.  

 

U mag ze natuurlijk ook bij de kerk brengen 

wanneer die open is op zondag of tijdens de 

openingen op 19 en 26 juni en op 3 juli.    

FTC TOERLUST ORGANISEERT: 



De Streekbode  -  20 juni  2019 
 

 

 

7

PRACHTIGE GEZINSTOCHT VOOR HET HELE GEZIN  

 

Voor de 3
e
 keer de “Iedereen verdient een morgen toch(t) van FTC 

Toerlust. 

 

De fietstoerclub Toerlust uit Nieuw-Weerdinge organiseert op zondag 30 juni a.s. een fietstoertocht 

vanuit het Nieuw-Weerdinge. Het betreft een sponsortocht en een deel van de opbrengst wordt 

gedoneerd aan KWF (Kankerbestrijding). 

De deelnemers kunnen kiezen uit twee zeer aantrekkelijke routes over fietspaden en verkeersarme 

wegen. Er is een zeer aantrekkelijke route van ongeveer 43 km en een langere route van 102 

kilometer. De routes zijn dit jaar geheel vernieuwd. 

 

Voor het gezin is de recreatieve 43 kilometer-route meer dan de moeite waard en gaat richting 

Sellingen. De route gaat over fietspaden en verkeersarme wegen. Onderweg is er verzorging 

aanwezig met drinken en iets te eten. Ook op de route aanwezig een service-auto voor het geval men 

pech krijgt met de fiets. Ook elektrische fietsen zijn van harte welkom. De route is volledig, met zeer 

duidelijke richtingspijlen, uitgezet. Onderweg veel idyllische plekken om een pauze te nemen.  

 

De langere route gaat grotendeels door Duitsland waarbij ook de Hilterberg moet worden 

beklommen. Het nieuwe fietspad langs de Eems wordt niet vergeten. Ook bij deze afstand alleen 

maar verkeersarme wegen. Hoe lang je er over doet maakt niet uit. Tot laat in de middag blijven de 

routepijlen hangen.  

 

De start van de “Iedereen verdient een morgen toch(t)” vindt plaats vanaf de kantine van v.v. Titan, 

Raiffeisenstraat 27, 7831 HW te Nieuw-Weerdinge. Er kan zondag 30 juni a.s. worden gestart vanaf 

8.30 uur tot 10.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 5,00 voor 43 km en voor de 102 

kilometer-route € 7,50. Aanvullende informatie is te vinden op de website van de club: www.ftc-

toerlust.nl 

 

Samenvatting: 

Evenement : Iedereen verdient een morgen toch(t) 

Datum  : Zondag 30 juni a.s. 

Startplaats : Kantine v.v. Titan, Raiffeisenstraat 27, 7831 HW Nieuw-Weerdinge 

Starttijden : Van 8.30  tot 10.00 uur 

Afstanden : Gezinstocht van 43 kilometer  

    Prestatietocht van 102 kilometer 

Inschrijfgeld : € 5,00 voor 43 km (€ 1,00 korting voor NTFU leden)  

Inschrijfgeld : € 7,50 voor 102 km (€ 2,00 korting voor NTFU leden) 
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Titan moet op herhaling na nederlaag tegen Read Swart  

 

Titan moet op herhaling voor promotie naar de 3
e
 klasse. De Titanen verloren in Appelscha met 2-1 

van derdeklasser Read Swart. Daardoor moet het donderdag aantreden tegen Kanaalstreekgenoot 

Westerwolde dat verloor van Sellingen. 

 

Het begin van de wedstrijd was voor de Friezen, die na een twintigtal minuten spelen op een 1-0 voorsprong 

kwamen. Titan kreeg voor rust nog wel een paar goede kansen, maar wist niet op gelijke hoogte te komen. In de 

tweede helft moest Read Swart met tien man verder, maar Titan was niet in staat om de gelijkmaker te 

produceren. Al had het daar wel een aantal mogelijkheden voor, maar een poging op het houtwerk kwam het 

dichtste bij. Het tiental van Read Swart bleef overeind en kwam in blessuretijd op 2-0. Titan maakte daarna nog 

de 2-1, maar dat was slechts voor de statistieken. 

 

 

VR30+ kampioen !! 

 

Op vrijdagavond 24 Mei werd er weer gevoetbald in de VR30+ competitie. Dit was de laatste avond van de 5 

speelrondes. Het beloofde een spannende avond te worden. Er werd gestreden voor het kampioenschap 

tussen De Treffer 16 en NWVV/Titan waarbij de Treffer 16 1 punt in het voordeel stond.  

 

Onze 1e wedstrijd werd gespeeld tegen de vrouwen van KSC. Er werd gewonnen met 1-0. Eerste 3 punten 

binnen! Daarna wachtte ons de 2e wedstrijd tegen de Treffer 16! Met een beetje zenuwen gingen de vrouwen de 

wedstrijd in. De wedstrijd ging gelijkwaardig op. Beide partijen kregen kansen maar het eindigde in 0-0. Wel 1 

punt binnen maar dit was nog niet genoeg! De 3e wedstrijd werd gewonnen met maar liefst 7-0 tegen Nieuw 

Buinen Vr30+2 (Weer 3 punten). Ook hebben we de wedstrijden van de Treffer 16 in de gaten gehouden!  Ook zij 

wonnen de 2e en 3e wedstrijd! Het kwam dus echt op de laatste wedstrijd aan! Wij tegen Nieuw Buinen Vr30+3 

en de Treffer 16 tegen KSC. Het viel ons zwaar om te scoren maar uiteindelijk werd er 2x raak geschoten. Dit was 

voor ons genoeg aangezien de wedstrijd van de Treffer 16 nog op 0-0 stond. Wij ( begeleiding, speelsters en 

supporters) waren meer bezig met de wedstrijd van de Treffer 16 dan met ons eigen! Met nog 1 minuut op de 

klok ging menig hart sneller slaan. Wat was het spannend!  En ja hoor.....Daar was het laatste fluitsignaal! Vanaf 

de kant werd er al gejuicht maar in het veld hadden ze het nog niet helemaal in de gaten dat ze kampioen waren 

geworden. Zijn we echt kampioen? Ja dames....WIJ ZIJN KAMPIOEN! Het gejuich barstte los en er werd feest 

gevierd! Er is deze competitie hard gestreden voor dit resultaat! Trots op jullie!  

 

Namens de begeleiding! 

 

 

 

 

 

Raymond Duitscher Toernooi 28, 29 en 30 juni 
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BEZOEK CONCENTRATIEKAMP BUCHENWALD   

 

Maandagochtend 27 mei. Al vroeg wakker – ik kon niet meer slapen: 

het bekende ‘schoolreisjesgevoel’ – zó lang naar deze dagen 

uitgekeken! En ondanks dat alles al maanden uitgebreid overdacht is 

en verschillende keren besproken, blijft het toch elke keer een beetje 

spannend – je weet immers maar nooit hoe ’t uit zal pakken. Om kwart 

voor zes stond bij de Badde de bus van Drenthe Tours klaar en niet 

zomaar een bus, nee: de spelersbus van FC Emmen! Een pracht bus – 

daar trekken wij en FC Emmen onderweg vast heel veel aandacht mee! 

“Hier kom ik weg”. Nadat alle tassen en een lading eten en drinken, genoeg voor een reis van een 

week, onderin de bus waren gepropt en iedereen was ingestapt, werd er geteld om te kijken of we er 

allemaal wel waren.  Dit ritueel heeft zich de rest van de dagen diverse keren herhaald – je moet er 

toch niet aan denken dat je iemand vergeet! Uitgezwaaid door ouders, verzorgers en andere 

familieleden gingen we hierna op stap – klaar voor een lange rit. De reis verliep vlot, mede dankzij 

onze chauffeur Jan en na een aantal ( plas-) pauzes kwamen we al om 2 uur ’s middags aan bij de 

jeugdherberg vlakbij kamp Buchenwald. De slaapkamers werden opgezocht, de bedden opgemaakt. 

De tassen werden in een hoek gegooid en toen: naar buiten – wat voetballen of gewoon wat 

rondhangen in het speeltuintje bij de schommel en de glijbaan. Na het avondeten hebben we een 

fotospel gedaan, waarbij iedereen van een jeugdfoto van de andere 

leerlingen en de begeleiders moest raden wie er op die foto stond. 

Daarna nog wat rondgehangen, wat gekletst en om half elf ging 

iedereen ‘plat’ – de lange dag had z’n tol geëist.  

 

Dinsdag 28 mei – de dag van het bezoek aan het kamp. 

Onderweg naar het kamp toe, langzaam rijdend over de ‘Blutstraße’, 

werd een en ander verteld over de ontstaansgeschiedenis van het 

kamp – de aanleiding om het op te richten, de eerste gevangenen, het 

zware werk dat ze moesten doen, de ellende waaraan ze werden 

blootgesteld. Bij het perron waar in de laatste jaren van de oorlog de 

treinen met gevangenen aan kwamen, werd even stil gestaan en 

geprobeerd uit te leggen hoe de situatie toen geweest moet zijn. 

Nadat we op de parkeerplaats uit de bus waren gestapt, zijn we met elkaar eerst naar ‘de 

Steengroeve’ gelopen. Om de kinderen (een beetje) te laten ervaren hoe het geweest moet zijn om 

daar te moeten werken, hebben we ze een paar keer met stenen in de handen de groeve op en af 

laten rennen. 

 

Er werd, net als bij het vervolg van de rondgang uitgebreid verteld over wat er zich toen allemaal 

heeft afgespeeld, wat de gevangenen hebben mee gemaakt. Hierna liepen we langs het prikkeldraad 

van de omheining van het kamp. Via de ‘Caracho-weg’, de weg waarlangs de gevangenen vanaf het 

station naar het kamp werden gedreven, gingen we naar de hoofdpoort. Boven de ingang staat de 

klok stil op kwart over drie – het tijdstip van de bevrijding van het kamp op 11 april 1945. Bij de 
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hoofdpoort  namen we een kijkje in ‘de Bunker’ – het 

cellencomplex van het kamp. Het maakte veel indruk op 

iedereen. Daarna verder naar ‘de berenkuil’ (de plek waar 

wilde dieren beter verzorgd werden dan de gevangenen), het 

crematorium (waarvan de geur van de uit de schoorsteen 

komende rook de gevangenen die het kamp hebben 

overleefd, altijd is bijgebleven), het desinfectiegebouw (waar 

de gevangenen hun persoonlijke bezittingen werden afgepakt 

en ze een nummer in hun arm getatoeëerd kregen), langs de 

plaatsen waar de verschillende barakken hebben gestaan, 

o.a. ‘de Jodenbarak’ en de barak van de Sinti en Roma. Op alle plekken werd door de begeleiding 

uitleg gegeven over wat er daar gebeurd was. We eindigden bij ‘de Warmteplaat, met daarop de 

namen van de 18 landen, waarvan inwoners in het kamp gevangen hebben gezeten. De plaat heeft 

een constante temperatuur van 37 graden en wijst ons erop dat, hoe verschillend mensen ook 

kunnen zijn qua huidskleur, ras, geloofsovertuiging, enz., we eigenlijk allemaal gelijk zijn.  

Na op de parkeerplaats wat gegeten te hebben, zijn we naar ‘de Straat der Naties’ gelopen met 

daarop het Nederlandse herdenkingsmonument. Hier werd stilgestaan bij het feit dat Buchenwald 

voor ons allemaal vooral een waarschuwing moet zijn – een waarschuwing dat we met elkaar 

moeten proberen het nooit weer zover te laten komen.  

 

Na de kranslegging zongen we met 

elkaar ‘de Roos’- hoe groot de ellende, 

de verwoestingen, het verdriet soms 

ook zijn - steeds bloeit er toch weer iets 

moois op tussen de puinhopen. Er blijft 

hoop op een betere toekomst. Hierna 

met de bus naar de stad Weimar en 

daar wat rondgeslenterd. Bij velen 

brandde de € 15,- die ze van huis 

hadden meegekregen in de zak! Na het avondeten konden de leerlingen (en begeleiders) hun 

gevoelens, hun gedachten, hun ervaringen over het bezoek aan het kamp kwijt door een tekening of 

schilderij erover te maken. Op de evaluatie avond zijn deze te bekijken.  

 

De heer Verduin, de oud-gevangene van het kamp, die bij het Paasontbijt de kinderen  van alles 

verteld had over zijn tijd in het kamp, had ons gezegd dat het goed is om stil te staan bij wat er daar 

gebeurd was, dat we met elkaar moeten proberen een betere wereld te maken zodat dit nooit weer 

zal gebeuren. Maar ook vertelde hij ons dat we vooral ook plezier met elkaar moesten maken. En dat 

is de rest van de avond zeker gebeurd. Helaas kon de speurtocht die uitgezet was in het (donkere) 

bos door het slechte weer niet doorgaan. Door een vlotte improvisatie is die toen uitgezet in de 

jeugdherberg en met succes! 

 

Woensdag 29 mei gingen we weer naar huis. Om tien uur reden we bij de jeugdherberg vandaan. 

Het werd weer een lange reis. Bij sommigen vielen na enige tijd de ogen dicht, om tegen vijf uur bij 
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de MacDonalds pas weer open te gaan. Klokslag zeven uur leverde chauffeur Jan ons weer af op het  

Beertaplein, waar een grote groep mensen stond te wachten. 

 

 

Ik denk dat ik voor iedereen spreek, als ik zeg dat het ‘een geslaagde reis’ is geweest.  

Ik wil iedereen en vooral ook de leerlingen bedanken dat we er met elkaar mooie, gezellige dagen 

van hebben gemaakt. Vooral ook wil ik de leerlingen een compliment geven voor hun respectvolle 

gedrag bij het bezoek aan het kamp en de door hen getoonde belangstelling. 

 

R. Kleve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


