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PRACHTIGE FIETSTOCHT VOOR HET HELE GEZIN 

 

Voor de 2
e
 keer de “Iedereen verdient een morgen toch(t)" van FTC Toerlust. 

 

De Fietstoerclub Toerlust organiseert op zondag 8 juli a.s. een fietstoertocht vanuit Nieuw-

Weerdinge. Het betreft een sponsortocht en de gehele 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 40 km en een 

langere route van 90 kilometer. Voor het gezin is de recreatieve 40 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. Elektrische fietsen zijn van harte welkom.  

 

De route is volledig, met duidelijke richtingspijlen, uitgezet. 

 

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

Raiffeisenstraat 27, 7831 HW te Nieuw-Weerdinge. Er kan zondag 8 juli worden gestart vanaf  8.30 

uur tot 10.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 5,00 voor 40 km (voor de 90 kilometer-route 

bedraagt het € 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 8 juli a.s. 

Startplaats : Kantine v.v. Titan, Raiffeisenstraat 27 

Starttijden : Van 8.30  tot 10.00 uur 

Afstanden : 40 - 90 kilometer  

Inschrijfgeld : € 5,00 voor 40 km  

Inschrijfgeld : € 7,50 voor 90 km 

 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:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
Ginie de Vries   521365   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

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

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

24  juni 

Plaats:  Het Anker 

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

 

21 juli 

Plaats:  Roswinkel 

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

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

24 juni 

Plaats:  De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. J Gankema 

 

1 juli 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal 

 

 

 

 

 

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 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Onze Oosterburen zeggen ‘Lidl lohnt sich’. 

Nou, als je naar het aantal juiste opgaven kijkt 

voor de foto van de vorige keer, dan is dat 

zeker waar. Nog niet eerder waren er zoveel 

oplossingen. Super, dank jullie wel. Maar liefst 

33 mensen hebben laten weten dat dit bord in 

het Siepelveen staat naast de schuur van 

Harm Groenwold. De tegoedbon is gewonnen 

door Annemarie Leeman, Gefeliciteerd. De 

bon kan worden opgehaald op het 

onderstaande adres.  

 

Rechts de nieuwe foto. Waar in Nieuw Weerdinge is deze foto gemaakt. 

Geef de oplossing door en maak kans op een droge worst gemaakt door 

onze slagers. Succes. 

 

 Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres 

Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.  

 

 

 

VERKIEZING LEUKSTE KAPSALON VAN HET JAAR 

 

Een tijdje geleden werd onze kapsalon ‘Haarstudio Klarianke’ genomineerd voor “de leukste kapsalon 

van het jaar”. Dit is een landelijke wedstrijd voor alle kapsalons in Nederland. Even een korte uitleg 

over hoe zoiets in het werk gaat: Er wordt eerst 

een selectie gemaakt per gemeente, je kan dus 

stemmen op je favoriete kapsalon en een 

waarderingscijfer geven en daarna wordt per 

gemeente de nummer 1 meegenomen naar de 

landelijke finale. 

Die inmiddels heeft plaatsgevonden..Nadat er heel 

veel mensen voor ons gestemd hebben was het 

resultaat dan ook geweldig!!! We hebben een 1
e
  

plaats weten neer te zetten In de gemeente 

Emmen met een waarderingscijfer van 9.67. En zijn 

als 2
e
 geëindigd van de provincie Drenthe. Aangezien er meer dan 170 kapsalons zijn gevestigd in de 

gemeente Emmen, zijn wij dan ook heel erg blij met het behaalde resultaat.Langs deze weg willen we 

iedereen bedanken voor het stemmen op ons, zonder u stem was dit natuurlijk niet gelukt. Om dit te 

vieren in de salon hebben we de komende weken iets lekkers bij de koffie. Liefs Maureen en 

Klarianke 
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ZONNEBLOEM AHOY 

 

Op Woensdag 5 juni vertrok de 

rolstoelbus vanaf de Badde in 

Nieuw- Weerdinge voor een dagje 

varen vanuit Sneek. Een tweede 

volle bus voegde zich erbij op een 

parkeerplaats voor Hoogeveen, 

want deze keer ging het om een 

gezamenlijke vaartocht vanuit de 

Zonnebloem Emmen en omstreken. Er waren heel 

veel aanmeldingen. Het weer kon bijna niet beter. 

Niet te warm, maar zeker niet te fris. Gelukkig 

weinig wind, dus weinig deining. Na het inschepen in Sneek werd er gezorgd voor koffie met een 

flinke appelpunt en kwam de stemming er goed in. 

 

Tussen de middag kwam een smakelijk diner op tafel en dat 

werd door iedereen op prijs gesteld. Natuurlijk werd het eten 

afgesloten met ijs. Ook de bingo mocht niet ontbreken tijdens 

deze vaartocht  en vele gasten wonnen aardige presentjes. Het 

was genieten op deze mooie dag, zowel in de boot als op het 

bovendek.  

 

 

De vaartocht ging langs en over verschillende meren in 

Friesland. Ook de vrijwilligers die meegingen en hand en 

spandiensten verleenden, hadden het naar de zin. In de 

bus, op de terugtocht naar Emmen, was gezorgd voor 

smakelijk belegde broodjes.  

 

 

Kortom, een hele geslaagde dag voor de gasten 

en de vrijwilligers van de Zonnebloem. 

 

Henny Uitenbogaart 
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OPROEP NAAM VOLKSTUINEN IN NIEUW-WEERDINGE 

Wie bedenkt de naam voor de Volkstuinen? 

Al een aantal jaren zijn er mensen die een volkstuin hebben in 

Nieuw-Weerdinge. Waar? Nou, bij het parkje, achter in het 

Zetveld. Er is het afgelopen najaar van alles gebeurd in en 

rondom het park. En het resultaat mag er zijn, de tuinders zijn 

ontzettend blij met de renovatie en investering rondom ‘hun’ 

tuinen. Wat is het opgeknapt! De gemeente heeft de bossage aangepakt en nieuwe bestrating 

aangelegd, Plaatselijk Belang heeft gezorgd voor mooi hekwerk rondom de tuintjes. Er zijn 

momenteel 6 personen die een groentetuin onderhouden van 

10 bij 10 meter. Ook is er stuk tuin waarop voederbieten 

worden verbouwd. Deze bieten zijn bestemd voor de dieren 

van dierenpark De Wenke. De compost van deze dieren wordt 

weer gebruikt voor de bemesting van de tuinen.  

 

Wat een mooi voorbeeld van 

samenwerking. Nieuw-Weerdinge 

wordt steeds gezonder. In dit geval 

door de samenwerking van verschillende instanties en door de verbouw 

van eigen groenten. Binnenkort zullen er bankjes geplaatst worden waarop 

u kunt uitrusten en genieten van het werk van de tuinders. Wellicht raakt u 

geïnspireerd en wilt u zelf gaan tuinieren.  

 

Er zijn op dit moment nog twee stukken beschikbaar. U kunt hierover 

contact opnemen met Tinus Weitering telefoon: 0591-521864 of Jan Suurd 

telefoon: 0591-522255.  

 

Het is de bedoeling om een tuinders vereniging op 

te richten en deze vereniging een naam te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een leuk idee? Laat het weten aan de Streekbode, er komen nog 2 uit voor de 

zomervakantie. Dit kan schriftelijk, Weerdingerkanaal NZ 122, telefonisch: 522091 of via het e-

mailadres: streekbode@hetnet.nl    
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NIEUW-WEERDINGE GEZOND 

 

Alle leden van het team van Nieuw-Weerdinge Gezond 

hebben een promotie shirt ontvangen voor onze 

aankomende evenementen. Deze shirts zijn mede mogelijk 

gemaakt door Regio Bank Nieuw-Weerdinge, XXL 

Belettering Nieuw-Weerdinge & Plaatselijke belang. Wij 

jullie hiervoor ontzettend bedanken!  

 

Teamleden: Ramon Zomer, Mark Nicolai (Buurtsportcoach 

gem. Emmen), Astrid Bos, (Buurtwerker Sedna) Trijntje 

Bosma Bettie Boekholt, Linda de Vries,  Kim de Vries 

(Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg), Mike Kelly, 

(Buurtsportcoach gem. Emmen) staat helaas niet op de foto.  

 

(beach)volleybaltoernooi, geef je op en doe mee… 

Vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond er een volleybaltoernooi en wel op vrijdag 20 juli van 19:00 – 22:00 

uur. Het is een combinatie van beachvolleybal en gewoon (gras)volleybal! Het toernooi zal plaats 

vinden bij Zwembad de Wieke. Iedereen vanaf 14 jaar mag hieraan deelnemen. Een team bestaat uit 

minimaal 6 en maximaal 8 personen. Kosten zijn €2,- per persoon. Opgeven graag voor vóór 16 juli. 

Mee doen? Geef je team dan op bij: Kim de Vries 

bootcamp & aquabootcamp  

Vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond wordt er in samenwerking met Jo’s Gym wekelijks bij Zwembad de 

Wieke Bootcamp en Aquabootcamp aangeboden. Kosten hiervan bedragen €3,50 per les. Beiden 

sporten zijn vanaf 14 jaar, ook voor beginnende sporters! Een proefles is natuurlijk helemaal gratis. 

Bootcamp is elke maandag & woensdag van 19:00 uur – 20:00 uur.  

Aqua Bootcamp elke dinsdag van 19:00 – 20:00 uur. Informatie: Jolanda Bakker 06-10259047 

 

!Jes training voor gezinnen in echtscheiding 

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Het is ook het startpunt voor een 

andere gezinssituatie. In deze periode wordt veel gevraagd van ouders en kinderen. Sedna geeft 

informatie, advies en begeleiding rondom scheiding aan ouders en kinderen. Een nieuwe vorm van 

hulp binnen Sedna is !JES het brugproject. Dit is een preventieve training voor kinderen en hun 

ouders na de scheiding. Blijvend ouderschap, contact tussen kind en ouders en het welzijn van 

betrokkenen staat centraal. Door hier voor zorg te dragen, kan een kind zich zo goed mogelijk blijven 

ontwikkelen. Inhoudelijke informatie is te vinden op www.jijenscheiden.nl/jes-het-brugproject. 

Na de zomervakantie zal er een !JES training gaan starten in dit gebied! Voor meer informatie kunt u 

mailen naar demonden@welzijngroepsedna.nl of bellen met 0591-351145 of vraag op school naar de 

schoolmaatschappelijk werker.  
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EEN AVONDVIERDAAGSE MET GEVOLGEN 

 

Wandelaars neemt deel aan de Avondvierdaagse op 18,19,20 en 21 juni 1941. 

De organisatie van genoemde vierdaagse was in handen van de wandelvereniging T.I.O.L. Ze is in 

haar bestaan altijd een actieve vereniging geweest. Eerst onder de bezielende leiding van dhr. J. 

Hadderingh, later onder die van dhr. J. Pol. In juni 1941 organiseerde de vereniging, blijkt uit een 

verslag, een avondvierdaagse.  

 

Als deelnemende verenigingen werden 

genoemd: PEOS (Ter Apel), Vlug en Lenig 

(Nieuw Weerdinge), TEC (Emmercompascuum),  

Klazienaveen (Klazienaveen),  DOL (Nieuw 

Amsterdam) en natuurlijk TIOL zelf met een 

senioren en een aspirantengroep. Verder 

liepen er een aantal individuelen mee. In totaal 

meer dan 180 deelnemers. 

 

 

 

Tijdens de avondvierdaagse droegen wandelaars een 

zogenaamde padvindersriem. De padvinders-organisatie was 

door de bezetter ontbonden en het was dan ook verboden 

zo’n riem te dragen. Ze moesten de riem inleveren en kregen 

van omstanders stukken touw aangereikt om hun broek of rok 

op te houden. Ze kwamen er gelukkig met een waarschuwing 

vanaf. 
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KERK OPEN 2018 

De deur van de PKN kerk ‘Het Anker’ staat open op de 

volgende woensdagen, 20 en 27 juni, 4,11,18 en 25 juli. U 

bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. Er is een 

fototentoonstelling over Groninger kerken en 

landschappen.  

 

Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. De koffie, 

thee en fris staan klaar. Tijdens de jaarmarkt van 7 juli is de kerk ook open. U kunt dan genieten van 

zang en o.a. harp,viool,blaas en orgelmuziek. 

 

Op het plein voor de kerkt is markt, gelegenheid om koffie te drinken, een gokje te wagen, boeken te 

kopen en bovenal om elkaar te ontmoeten. Er GEEN ROMMELMARKT. Voor alle kinderen is er bij 

goed weer o.a. een stoepkrijt kleurwedstrijd met altijd prijs. 

Heeft u nog boeken voor de verkoop ten bate van de kerk, dan kunt u contact opnemen met Jan de 

Jonge, tel: 0591-521505 of via email  famdejonge159@gmail.com. Jan kan de boeken komen halen. 

 

 

 

 

 

 

SPEK DE CLUBKAS ACTIE JUMBO 

Wij willen u en jou er nogmaals aan herinneren dat deze 

spaaractie nog loopt tot en met zaterdag 14 juli. Bij elke 

€10,-- aan boodschappen bij Jumbo Ter Apel ontvang je 

een waardebon met daarop een unieke streepjescode. 

Deze bon is 1 punt waard en is eenmalig te doneren aan 

een vereniging naar keuze. Hiervoor is een scanzuil 

geplaatst in de winkel waar je via het touchscreen de punten direct kunt doneren. Zijn jouw punten 

niet voor Amicitia dan vast wel voor een andere vereniging uit Nieuw Weerdinge. Alvast bedankt. 
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HUISZWALUW ZOEKT (ONDER)DAK 

 

Veel mensen zijn verknocht aan ‘hun’ huiszwaluwen. In april en mei zijn 

ze terug gekomen uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Ze zoeken 

hun vertrouwde nestjes onder onze dakranden. Helaas nam het aantal 

huiszwaluwen in ons land sinds 1970 met maar liefst 80% af. Genoeg 

reden voor Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek om 2018 uit te 

roepen tot het Jaar van de Huiszwaluw. Dit jaar wordt onder andere een 

groot onderzoek naar het broedsucces uitgevoerd, een echt citizen 

science project waar iedereen aan kan meedoen. Naast onderzoek zijn er 

ook concrete maatregelen die mensen zelf kunnen uitvoeren, de 

huiszwaluw kan wel wat hulp gebruiken! 

De ideale huiszwaluwomgeving 

Huiszwaluwen zijn echte cultuurvolgers: ze maken hun nesten aan gebouwen in steden en dorpen, 

onder bruggen maar ook op het platteland. Voorwaarde is de beschikbaarheid van modder in de 

nabijheid. En natuurlijk moet er een overvloed aan vliegende insecten aanwezig zijn! De 

achteruitgang van de huiszwaluw hangt er vermoedelijk mee samen met dat hun voedsel, vliegende 

insecten, de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van 

nestmateriaal en nestlocaties. Op sommige plaatsen is het verwijderen van nesten door mensen de 

oorzaak van het verdwijnen van kolonies.  

Wat kunt u doen? 

-Heeft u zelf een nest of kolonie aan huis: laat oude nesten zitten! Deze trekken andere 

huiszwaluwen aan en kunnen het volgende jaar weer gebruikt worden.  

-Komen er huiszwaluwen in uw buurt voor en wilt u ze zelf ook aan uw huis? Een witte daklijst 

vergroot de kans aanzienlijk!  

-Weet u waar de vogels de modder voor hun nest halen en is 

het al een tijdje droog, houd die plek dan nat. U kunt ook zelf 

een modderpoel aanleggen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij 

de (beoogde) nestplaats, tot uiterlijk 200 meter. Maak de 

modderplek niet te nat en laat hem regelmatig (bijna) 

opdrogen. 

-Hang meerdere kunstnesten op direct onder de dakrand. De 

beste kansen heeft u als er al bewoonde nesten in de buurt 

zijn. 

-Natuurlijk is het lastig om voldoende voedsel voor de jongen beschikbaar te maken, maar het 

vermijden van insecticiden is een stap in de goede richting. Huiszwaluwen zijn de beste 

insectenopruimers. 

-Deel uw enthousiasme voor deze vogel met anderen. 

Voorkomen overlast 

Niet iedereen is blij met huiszwaluwen aan het huis. Sommige mensen ervaren hinder van de 

uitwerpselen op vensterbank of stoep, tegen raam, deur of gevel. Dit is te verhelpen door ongeveer 

50 cm. onder de nesten een plankje te bevestigen. Als u tussen het plankje en de muur een ruimte 

van 3 cm vrijhoudt, voorkomt u dat de zwaluwen onder het plankje gaan nestelen. 



De Streekbode  -  21 juni  2018 
 

 

 

12

Meer advies  

Heeft u zorgen over een kolonie huiszwaluwen in uw buurt? Of wilt u advies over bescherming van 

huiszwaluwen in uw gemeente? Neem contact op met de plaatselijke vogelwerkgroep of een 

stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland. Op de website van Vogelbescherming vindt u 

een compleet overzicht van alle stadsvogeladviseurs en vogelwerkgroepen in Nederland. 

Stadsvogeladviseurs of mensen van een lokale vogelwerkgroep kunnen desgewenst ook voorlichting 

geven aan bewoners of gebruikers van nestlocaties wanneer er plannen zijn voor onderhoud of bij 

het verwijderen van nesten.  

Meer informatie over de huiszwaluw en wat je kan aan te vragen via het Servicecentrum van 

Vogelbescherming Nederland (info@vogelbescherming.nl). Zie ook www.jaarvandehuiszwaluw.nl.  

 

 

 

 

BEZOEK CONCENTRATIEKAMP BUCHENWALD  KLEVE PROJECT 

 

Maandagochtend 28 mei  

Het is vroeg opstaan vandaag. Als we in november aan een nieuw 

project beginnen, lijkt het nog heel ver weg. Maar de tijd gaat snel en nu 

is het al zover - we gaan 3 dagen op reis. En niet eventjes om de hoek, 

maar naar het Duitse Weimar.  

 

Om kwart voor zes stond bij De Badde de bus van Drenthe Tours klaar. Een lading eten, drinken, 

chips, snoep, fruit, enz. - genoeg voor een hele week. Nadat alle tassen en koffers onderin de bus 

waren op geborgen en iedereen was ingestapt, werd er geteld om te kijken of we er allemaal wel 

waren. Gelukkig, iedereen is er!  

Uitgezwaaid door ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, gingen we hierna op stap. 

Een lange reis is het, maar de 

kinderen vermaakten zich met 

kletsen, muziek, spelletjes en foto’s 

maken van de omgeving. Na een 

aantal (plas-)pauzes kwamen we om 

half drie ’s middags aan bij de 

jeugdherberg die midden in het bos 

staat, vlakbij kamp Buchenwald. De 

slaapkamers werden opgezocht en de 

bedden opgemaakt. De tassen 

werden in een hoek gegooid en toen: 

naar buiten - wat voetballen, 

badminton of gewoon wat 

rondhangen in het speeltuintje bij de 

schommel en de glijbaan. Na het avondeten hebben we een fotospel gedaan, waarbij iedereen 

moest raden wie van de andere leerlingen en de begeleiders er op de baby/jeugdfoto stond. Daarna 
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weer naar buiten om in het, inmiddels al wat donkere, bos rond de jeugdherberg een speurtocht te 

doen. Met vragen over de oorlog en het kamp, maar ook gekke raadsels en rebussen kwamen 

voorbij. Om elf uur ging iedereen ’plat’ - Althans dat was de bedoeling, maar sommige hadden zelfs 

na zo’n lange dag nog energie over. 

 

Dinsdag 29 mei. De dag van het bezoek aan het kamp. 

Om half acht opstaan was er afgesproken! Niet voor iedereen te vroeg, sommige kinderen waren al 

aangekleed en spelletjes aan het doen bij de tafeltennistafel. Na een goed ontbijt met elkaar de bus 

in. Langzaam rijdend over de straat, die naar het kamp leidt, de ’Blutstraße’. Er werd één 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. Hier 

moesten de gevangenen hard werken en zware stenen naar boven sjouwen. En als de bewakers 

vervelend wilden doen, gooiden ze de steen net zo hard weer naar beneden. Om enig idee te krijgen 

hoe dat moet zijn geweest zijn de kinderen de groeve in gelopen en hebben stenen naar boven 

gesjouwd. Dat viel niet mee met dat warme weer. 

 

Hierna liepen we richting de hoofdpoort van het kamp, langs de wachttoren en het prikkeldraad, de 

omheining van het kamp. Voordat we via de hoofdpoort het kamp op gingen, namen we eerst een 

kijkje in de ”Bunker”, het cellencomplex van het 

kamp.  

Daarna liepen we langs de berenkuil, die bedoeld 

was om de bewakers en hun gezinnen te 

vermaken. De beren leefden in betere 

omstandigheden dan de gevangenen. Ook liepen 

we nog een stukje over de ”Caracho-weg”. Dit is 

de weg waarover de gevangenen vanaf het 

station naar het kamp werden gedreven.  

Boven de ingang van het kamp staat de klok stil 

op kwart over drie - het tijdstip van de bevrijding 

van het kamp op 11 april 1945. Op het kamp 

bezoeken we het crematorium, het 
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desinfectiegebouw, lopen we langs de plaatsen waar de verschillende barakken hebben gestaan, en 

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 zijn qua huidskleur, ras, geloofsovertuiging, enz., we 

eigenlijk allemaal gelijk zijn. We hebben allemaal dezelfde lichaamstemperatuur van 37 graden. 

Nadat we een plekje in de schaduw hadden gezocht om te eten, zijn we naar ”de Straat der Naties” 

gelopen, naar het Nederlandse herdenkingsmonument. Om stil te staan 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. Bij het monument speelde Mariko Hummel het 

prachtige lied van de ”Roos” op haar viool. Het liedje gaat over liefde, angst en verlangen. De 

volgende zin geeft aan waar het liedje over gaat: ”Onthoud dat in de winter, ver onder de koude 

sneeuw, er een zaadje ligt dat met de liefde van de zon een roos kan worden.” 

De middag hebben we afgesloten in de mooie stad Weimar. De kinderen hadden na een heerlijk ijsje 

alle aandacht gevestigd op de winkels. Na het avondeten hadden de kinderen even tijd voor zichzelf. 

Rond acht uur begonnen ze met de verwerkingsopdracht, een schilderij maken over de indrukken die 

ze die middag opgedaan hadden in het kamp, of iets anders wat te maken had met oorlog of vrede. 

In het donker moest nog even hout gesprokkeld worden voor een klein kampvuurtje. Helaas werden 

de meeste broodjes die gebakken werden ook zo zwart als de nacht, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Daarna werd het tijd om te gaan slapen en doken we allemaal ons bed weer in. 

 

Woensdag 30 mei gingen we weer naar huis. Om tien uur reden we bij de jeugdherberg vandaan. Het 

was erg rustig in de bus...of dit kwam door alle indrukken of de vermoeidheid? Laten we het houden 

op de combinatie van beiden. Na een welverdiend bezoekje aan de Mac Donalds, arriveerden we om 

19.15 uur weer in Nieuw-Weerdinge, waar een grote groep mensen ons stond op te wachten op het 

Beertaplein na een indrukwekkende en geslaagde drie dagen. 
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Jeugdkamp Nwvv/Titan 2018 

 

Vrijdagavond werd er gestart met het opmaken van de bedden, daarna direct de 

zwemkleding aan. Om 20.00 uur het startsignaal voor het toernooi. Helaas wat 

blessures opgelopen... daarna wossie-keessie-komkommertje en gezellig bij elkaar 

zitten. Het bleef voor velen bij zitten, er zijn maar weinig die 8 uur slaap hebben 

gehad. 

 

Zaterdagochtend om 07:00 uur werd iedereen door de JO-17 wakker geschreeuwd. Nu is het 10.00 

uur en voor velen voelt het alsof er al een hele dag opzit. Maar er wordt niet bijgeslapen, de huifkar 

staat klaar om iedereen naar de survivalbaan te brengen.. het is wel wat als je MO-17 bent en je niet 

weet of je tijdens het survival concealer op moet, je wenkbrauwen moet doen en welke kleding je 

aan moet. 

 

De survival was meer een speurtocht, op zoek naar opdrachten. Er werd begonnen met vlotbouwen, 

ook moest er gekanood worden en moesten er een parcours op de mountainbike afgelegd worden. 

Er is (te) veel gelopen en iedereen was er wel klaar mee. Terug op de locatie zwemkleding aan en 

naar het meertje. Anderen trapten even weer een balletje of lagen in bed. Niet omdat de bedden erg 

lekker lagen, maar anderhalf uur slaap maakt je niet de vrolijkste! 

 

Tegen 17:00 uur de barbecue aan, heerlijk gegeten met z’n allen en daarna uitbuiken. 22:00 uur de 

huifkar gereserveerd, er stond een dropping op het programma. De meeste teams hebben het gered 

om binnen anderhalf uur weer terug te zijn. Gelukkig maar, het flitste en donderde al in de verte. 

 

Tot onze grote verrassing lag iedereen al vroeg te slapen. Iedereen heeft weer wat uurtjes slaap te 

pakken. Zondagochtend even uitslapen, opruimen en schoonmaken en nog een stormbaan 

challenge. Onze JO-17 1 zijn het snelste van de jeugdafdeling, een gemiddelde tijd van 11 sec. per 

deelnemer. Onze begeleiding mag nog even oefenen, een gemiddelde tijd van 37 sec. Nu is het tijd 

om nog even de barbecue aan te steken en dan zal de bus er zijn om iedereen weer veilig af te 

leveren in Nieuw Weerdinge. 

 

Einde seizoen Titan 1 

 

Op 10 juni 2018 heeft het eerste elftal van voetbalvereniging Titan niet kunnen voldoen aan de 

verwachting om na één jaar afwezigheid weer terug te keren naar de derde klasse. In de finale van de 

nacompetitie was voetbalvereniging Siddeburen de meest gelukkige en won het de wedstrijd met 2-3. 

Reeds vroeg in de wedstrijd kwamen de gasten op 0-1 door een aanval via de rechterkant. Vlak voor 

het einde van de eerste helft werd een voorzet van Rick Hendriks doorgekopt naar de tweede paal 

waar Marko Mihalj de gelijkmaker op het bord kon zetten. 

 

Titan kwam slecht uit de rust want na een verloren kopduel kon de rechtsbuiten van Siddeburen via 

buitenkant rechts de bal in de kruising trappen. Even later was daar ook de 1-3 via een gegeven 

strafschop. De spanning was volledig terug toen Rick Hendriks met nog een half uur te spelen de 
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aansluitingstreffer maakte. Titan drong aan maar kon de wedstrijd niet tot een verlenging laten 

komen. Rond de 85
e
 minuut werd Rick Hendriks nog wel vrij voor de doelman gezet maar de 

scheidsrechter vond het nodig om Siddeburen een rode kaart te geven vanwege een eerder gemaakte 

overtreding. Titans verzoek om de voordeelregel voor het eerste deze middag eens goed toe te 

passen werd door de scheidsrechter beantwoord met een onwetende blik. 

 

Titan 1 heeft deze middag onvoldoende gespeeld en Siddeburen is de terechte winnaar waardoor 

Titan ook volgend seizoen in de vierde klasse zal spelen. De dank van de selectie gaat uit naar de 

supporters die alle wedstrijden bezocht hebben en we hopen jullie volgend seizoen ook weer te 

begroeten. 

 

Agenda: 

29/30 juni & 1 juli 2018:   Raymond Duitscher Toernooi 2018 

15 juli 2018:    Afsluiting VV Titan met BBQ 

 

Contact: 

Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij proberen deze dan mee 

te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief. 

 

Angelique Schuttrups   m.schuttrups@t-mobilethuis.nl 

Kevin Faber    kevin-faber@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 


