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DE NOABERHUUSSEN DE MONDEN GAAN VAN START 

Na een voorbereidingstijd van 7 maanden gaan 

de Noaberhuussen in kwadrant de Monden van 

de gemeente Emmen van start. Over uiterlijk 2 

weken vanaf nu zullen er drie Noaberhuussen 

operationeel gaan. De vierde zal binnen 

afzienbare tijd ook het levenslicht aanschouwen. 

Als spillen in het Mondenzorgproject, een 

project dat naar wij schatten zo'n 10.000 

inwoners moet gaan bedienen van zorg en hulp 

in de meest brede zins des woords. 

 

Meerdere instanties, vrijwilligers en 

professionele zorgverleners hebben zich inmiddels aangesloten en velen zullen naar wij hopen en 

verwachten nog volgen. Een project dat is opgestart vanuit de bevolking zelf door de zes 

samenwerkende EOP's in het Mondenkwadrant. Van jongerenwerk tot ouderenzorg alles doet mee 

in dit project. Met gepaste trots willen wij jullie dan ook nu het logo presenteren van de 

Noaberhuussen, die het gezicht van Mondenzorg moeten worden.  

 

De Noaberhuussen zullen bereikbaar worden via een centraal telefoonnummer en een e-mail adres. 

Het e-mail adres, dat reeds bereikbaar is luidt: zorg@demonden.info Maar uiteraard zullen er ook 

mensen in de Noaberhuussen aanwezig zijn voor persoonlijk contact. Het nu aan u getoonde logo zal 

bij het daadwerkelijk operationeel worden dan ook worden voorzien van de contactgegevens en 

openingstijden. Een nieuwe tijd van voor elkaar zorgen breekt aan en wij pakken de handschoen op. 

Heeft u hier vragen over, dan kunt u altijd contact opnemen met: 

 

W. Katoen 

Tel: 0591-522950 

Gsm: 06-23341892 

voorlichting@demonden.info   

 

 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 
JRA Meursing Tel 522868   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: 

5 mei 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

9mei 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: ds. van Elten  

  Hemelvaart 

12 mei 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. van der Sleen 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

5 mei 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  Heilig Avondmaal 

12 mei 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

 

 

KOOPJES 

Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie 

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. 

 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis 

afgehaald. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers 

mee, hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk. 

Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06 18259308 

Te koop: Onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, 

snoei- en tuinonderhoud.  

Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa. 

 

Te huur: Minikraan & minishovel vanaf € 10,- per 

draaiuur.  

Tel. 06 13194189. 

Te koop: Vulzand & zwarte grond. Ook 

verkrijgbaar in big bags.  

Tel. 0591 353221. 

Gevraagd: Rommelmarktspullen. Wij halen het gratis 

bij u op. 

 Tel. 0591 521497 of 06 40472420. 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

Situatie Eerste Kruisdiep o.z., vanaf midden dertiger jaren tot in zestiger jaren van vorige eeuw (nu 

Beerta Plein) Op nr. 9 (witte huis) had Joh. Soer na de Tweede Wereldoorlog enige jaren een winkel 

in huishoudelijke artikelen. 

B.B 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 11 mei is er weer dansen in de Badde. 

U kunt meedoen aan stijldansen, countrydansen en oude dansen. 

Het begint om 20.00 uur. 

U bent van harte welkom. 

 

COLLECTE WEEK LONGFONDS 13 T/M 18 MEI  

Van 13 tot en met 18 mei is de collecte van het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Geeft u ook aan 

de collectant? Met uw steun kan het Longfonds blijven strijden voor een wereld zonder longziekten. 

Het Longfonds financiert onderzoek, onder andere naar een vaccin tegen astma.  

 

Een team van wetenschappers werkt hard aan het vaccin tegen astma. Astma is onder kinderen de 

grootste chronische ziekte, 115.000 Nederlandse kinderen hebben deze longziekte. Hoe sneller we 

een vaccin hebben, hoe sneller we kunnen voorkomen dat kinderen astma ontwikkelen.  
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Gezonde longen  

Vanaf je geboorte zorgen je longen voor zuurstof. Zodat je 

hart blijft kloppen en je hersenen blijven werken. Het 

Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde longen gezond houden. Want 

gezonde longen zijn van levensbelang.  

 

Zo willen we de beste zorg voor longpatiënten, voorkomen dat kinderen gaan roken en zetten we 

ons in voor gezonde scholen. Deze horen niet naast de snelweg.  

 

Steun ons 

Alvast bedankt voor uw gift aan het Longfonds. Hoe wilt u dat wij uw gift besteden? Breng nu uw 

stem uit en ga naar longfonds.nl  

 

Dick Stoker 

Vledderdiep 37 

Nieuw Weerdinge 

Tel 0591-858115 

dick.stoker@home.nl 

 

 

 

TEAMS VOOR ZWEMMARATHON GEZOCHT!  

Op zaterdag 17 augustus  aanstaande vindt alweer de 

jaarlijkse zwemmarathon plaats. De marathon start om 10.00 

uur en eindigt om 22.00 uur. Met aansluitend de 

prijsuitreiking. Onder het motto “zwemmen is gezond”, hopen 

wij dat er weer zoveel mogelijk teams mee doen aan deze 

sportieve en gezellige strijd. Ook u kunt zich met een team 

aanmelden en meedoen. En we zijn nog op zoek naar dames en heren ( vanaf 17 jaar), die de 2 al 

bestaande teams komen versterken. Ook daarvoor kunt u zich / kun jij je aan melden. 

 

Elk team bestaat uit 9 personen en maximaal 3 reserves, minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. 

Elke deelnemer zwemt 20 minuten, daarna wordt er van zwemmer gewisseld. De kosten per 

deelnemer bedragen € 5,00, af te dragen als team op de marathondag zelf. Hiervoor ontvangt elke 

deelnemer een lunchpakket met fruit en een BBQ bon. Er kunnen maximaal 8 teams meedoen. 

 

Maar we willen natuurlijk graag dat dit een plaatselijke activiteit voor Nieuw-Weerdinge is en blijft. 

Dus voetbalelftal, tennisgroep, volleybalteam, vrienden- of oudergroep enz: verzamel een team, geef 

u op en zwem mee!! Als u een team opgeeft, dan bestaat er de mogelijkheid om voor de marathon 

te trainen na sluitingstijd van ons zwembad. Opgeven bij Francisca Minnaar 06-48761238 of per e-

mail: les-ciseaux@hotmail.com. Uiterlijke opgavedatum is 12 mei, dit i.v.m. de planning, training en 
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inroostering. We hopen dat er zo veel mogelijk teams van de gelegenheid gebruik maken, om samen 

sportief bezig te zijn en tegelijkertijd deze activiteit voor Nieuw-Weerdinge te behouden. 

 

Dit jaar willen we weer starten met een jeugdteam van 12 t/m 16 jaar.  Dus vind jij het leuk om mee 

te doen dan kun je je aanmelden bij Francisca Minnaar ( telefoonnumer en e-mail adres staan 

hierboven vermeld) uiterlijk 12 mei. Er wordt 1 x per week getraint voor de marathon. Bij minimale 

deelname van 9 kinderen hebben we er weer een team bij. 

 

Er is deze dag ook weer van alles te beleven op het zwembadterrein: er is de hele dag muziek en  

‘s middags worden er leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. En vanaf 16.00 kunt u 

genieten van een hapje en een drankje, want dan gaat de BBQ aan. 

Wij hopen op uw komst en hopelijk met een warm zonnetje erbij dit jaar. 

 

Organisatie zwemmarathon. 

 

 

STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE  

 

Op zaterdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse 

STILLE TOCHT gehouden. 

 

Om 19.45 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de “VRIJHEIDSDUIF” , 

nabij het Beertaplein, van waar we om 19.50 uur vertrekken naar de 

begraafplaats. 

Daar zal de Christelijke muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 

minuten stilte in acht genomen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd, ter nagedachtenis aan 

alle oorlogsslachtoffers. 

 

Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt 

ontbonden. 

Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / 

thee wordt aangeboden. 

 

Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT. 

Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen. 

 

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. 

 

Het 4 mei comité. 
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IN GESPREK MET….LEDEN VAN HET KLEVE-COMITÉ. 

In februari van dit jaar hebben een aantal leden van het Kleve-comité, op eigen kosten, een 

vijfdaagse reis naar  Polen gemaakt met als hoofddoel het bezoeken van het voormalige 

concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Na deze indrukwekkende dag bleek het bezoek, de 

volgende dag, aan de zoutmijnen in Krakow een goede afleiding om even afstand te nemen van al de 

emoties van het geleden leed in het verleden. In deze komende tijd waarin herdenken en herinneren 

centraal staan een goede reden om eens te horen hoe het was om op deze plek, waar circa 1,1 

miljoen mensen werden vermoord, te zijn. Dit kamp was het grootste van alle Duitse 

concentratiekampen en bestond uit Auschwitz 1 (basiskamp), Auschwitz 2-Birkenau 

(vernietigingskamp), Auschwitz 3-Monowitz (werkkamp) en een aantal subkampen.  

 

Tijdens een vergadering heb ik hen ‘overvallen’ en de volgende vragen gesteld. Dr. Roelof Kleve, 

initiatiefnemer van het Kleve-project, heeft al eens eerder een bezoek aan dit kamp gebracht.  

Waarom deze reis naar Auschwitz? Verschillende leden antwoorden: ‘Vanuit een stuk interesse en 

voor het werk wat we doen voor het Kleve-comité. Als leden van het comité wilden we hier al veel 

eerder naartoe, maar om allerlei redenen lukte dat niet. Wel zijn we naar Buchenwald en Bergen-

Belsen geweest.’  

 

Dr. Kleve: ‘Het is een stuk geschiedenis wat je, als je het kunt doen, gezien moet hebben. Het is 

belangrijk om te zien wat er gebeurt als mensen geen respect voor elkaar of voor een ander geloof 

hebben. Het kan er dus toe leiden dat er vitrines zijn vol met haren en protheses, dat er tapijten 

gemaakt zijn van menselijk haar en ovens… waarin…. Als je het gezien hebt en je hebt een beetje 

verstand dan moet het er toch toe leiden dat mensen zich anders gaan gedragen. Eigenlijk zou 

iedereen er naar toe moeten. Voor leerlingen in Polen is het een onderdeel van het lesprogramma. 

Zij moeten er verplicht naartoe. Ik vind dat Nederlandse kinderen op zijn minst naar Westerbork 

zouden moeten gaan.’   

 

Hoe hebben jullie je voorbereid? ‘We hebben erover gesproken, foto’s en een film gezien’. Dr. KLeve: 

’Ik heb wat informatie uit een boek gehaald zodat ze wisten wat ze konden verwachten.’   

Wat heeft de meeste indruk gemaakt? ‘Je leest erover, bekijkt foto’s maar alles wat ik heb gezien 

overtreft alle voorbereidingen. Je herkent dingen van de foto’s maar daar spreekt veel minder uit 

dan het met eigen ogen te hebben gezien, dat is veel intenser.’  

‘Nu ik het boek ’De man die naar Auschwitz wilde’ lees, beleef ik het verhaal intenser omdat ik de 

plaatsen heb gezien die hij beschrijft. Rillingen krijg je ervan.’ 

‘Als je gezien hebt hoe daar honderden mensen aan de dysenterie, die 20 keer per dag of per uur 

naar de wc moeten en dat niet mogen. Die zich niet konden wassen, geen wc-papier hadden en je 

ziet die grote gaten, rijen met gaten, waar je moet gaan zitten zonder schaamte, zonder respect. Dat 

je een nummer geworden bent, nog minder dan vuilnis. Dat maakt indruk.’ 

‘Dat mensen al hun waardigheid wordt ontnomen door dezelfde kleding te moeten dragen, zich niet 

kunnen wassen, er geen enkele hygiëne is, families die uit elkaar worden getrokken.’ 
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‘Wordt je een ander mens door er geweest te zijn? Je gaat wel anders over dingen nadenken. Hoe ze 

toen mensen in een trein stopten en afvoerden. Dat gebeurt nu door mensen in die zwarte busjes te 

vervoeren.’ 

‘Hoe kan een mens zulke dingen bedenken en dat een ander aandoen.’  

‘Een foto met een moeder met drie kinderen en wetende dat het volgende moment diezelfde 

mensen direct naar de gaskamers gaan. En dan die vitrine met al dat haar…… en de kinderschoentjes. 

Verschrikkelijk.’  

‘Dat er op het perron waar de wagons aankwamen een soldaat stond die met alleen zijn duim, links 

of rechts, aangaf of je naar het werkkamp ging of meteen naar de gaskamers. Zo maar, willekeurig.’   

‘Wat indruk maakt is dat je nu thuis overal dingen tegenkomt die er daar nog staan. In boeken, in 

televisieprogramma’s, in films. Wij hebben hetzelfde pad gelopen naar de gaskamers als al die 

duizenden mensen toen. En als je dan enkele weken later tijdens ons project in de synagoge komt en 

je ziet de borden met de joodse namen, waarvan er ook in Auschwitz mensen zijn vermoord. Dan 

word je stil.’   

‘Dat veel mensen die in de kampen werkten niet het idee hadden dat ze iets verkeerd deden. Zo 

overtuigd waren ze van de denkwijze van Hitler.’ 

Wat is er anders aan het bezoek aan Auschwitz dan aan Buchenwald of Bergen-Belsen? ‘Alles!. Alles 

staat er nog. In Buchenwald of in Bergen-Belsen moet het verhaal het doen, maar door Auschwitz 

loop je heen, daar staat het crematorium, daar beleef je het, daar ruik je het nog !!!!. Dr. Josef 

Mengele voerde hier zijn vreselijke experimenten uit. Je kunt er niet vrij rondlopen maar gaat onder 

begeleiding van een gids, door de gebouwen, die overal uitvoerig over vertelt.’     

Wat heeft deze reis voor het KLeve-comité betekend? Dr. Kleve: ‘Het is wel heel mooi en bijzonder 

dat er nog steeds een club mensen is die bereid zijn om dit met elkaar te doen en ons in te zetten 

voor iets waarvan we denken dat het zin heeft. Dit bezoek motiveert weer om door te gaan met 

hetgeen wat we als comité doen. Al hebben we maar ‘twee van de tien’ kinderen bereikt en wat 

inzicht gegeven. Het mooie is dat we via de kinderen ook de ouders bereiken en dat er al meerdere 

ouders ook eens naar Buchenwald zijn geweest. Dan ‘zaaien’ we dus toch wat.   

Stel dat er ouders of andere belangstellenden zijn die ook wel een bezoek aan Auschwitz willen 

brengen? Dr. Kleve: ’Als er mensen zijn die daar belangstelling voor hebben dan kunnen ze altijd 

contact met mij opnemen.  

Hoe lang blijft het Kleve-comité nog bestaan? ‘Nog jaren. Zolang wij het nog zinnig blijven vinden en 

we positieve signalen uit de omgeving ontvangen en zolang de scholen erachter staan.’ 

Waarom moeten we de Tweede Wereld Oorlog blijven herdenken? ‘Omdat etnische zuiveringen nog 

steeds gebeuren en het nooit meer mag gebeuren. Dat er nog steeds mensen zijn die achter Hitler 

zijn ideeën staan. Als je dit niet blijft herinneren en herdenken dan zal het weer gebeuren en zullen 

mensen het weer moeten ervaren. Maar als je blijft herinneren zie je wat er kan gebeuren, dan blijf 

je de hoop houden dat mensen toch denken dit moet anders. Je moet blijven herdenken.’  

Boven één van de barakken waar je doorheen loopt staat het volgende, door een overlevende, 

geschreven: 

‘Wie de geschiedenis niet wil geloven, zal hem opnieuw moeten beleven.’ 
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In Auschwitz kwamen 57.000 uit Nederland getransporteerde mensen aan. Van hen werden er 

38.000 direct vergast, de overige 19.000 werden eerst als gevangene ingeschreven. Van die 19.000 

zouden er 900 de oorlog overleven. Vanuit kamp Westerbork vertrokken 65 treinen naar Auschwitz. 

Kleve-comité, dank jullie wel voor dit boeiende en indrukwekkende gesprek. Veel succes met jullie 

project voor nu en in de toekomst. Dat jullie maar veel mogen ‘zaaien’ zodat er in de toekomst veel 

geoogst kan worden! 

GB. 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN BOULESPLEZIER:  

Nieuw-Weerdinge bruist van gezelligheid! 

Het centrum van Nieuw-Weerdinge is een en al bedrijvigheid op de 

dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag! 

Wij hebben inmiddels 21 leden en zijn daar zeer trots op! Wilt u de 

jongste vereniging van Nieuw-Weerdinge volgen op internet? Kijkt u 

dan maar even op: www.boulesplezier.nl 

 

Als u interesse heeft om lid te worden, stuur dan even een mail naar: info@boulesplezier.nl 

 

Het bestuur. 

 

 

NIEUWS VAN V.V.N. AFDELING 

NIEUW-WEERDINGE 

VVN afdeling Nieuw-Weerdinge 

heeft sinds kort ook een eigen 

website: www.vvnnww.nl 

 

Hebt u meegedaan aan de Verkeersquiz of andere activiteiten van VVN? Kijk dan even op onze site, 

misschien zijn er foto's van u bij. 

 

Wilt u reageren, stuur dan even een mail naar:  info@vvnnww.nl 

 

 

BIEDT ZICH AAN: 

Hebt u problemen met uw PC? 

Neem dan contact op met Bart! Tel. 06-57526853. 
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BILJARTVERENIGING OOSTERHOF 

Mededeling biljartcompetitie Ep Oosterhof bokaal.  

* Dinsdag 7 mei 1ste loting 

   Aanvang: 19.30 uur 

* Eerste partijen worden gespeeld vanaf donderdag 9 mei, 

aanvang 19.30 uur. 

Voor inlichtingen: J. Hietkamp, 522619 en R. Oosterhof, 521212. 

 

 

 

 

MOOIE OPBRENGST COLLECTE ZOA!  

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Nieuw-Weerdinge heeft tot nu toe een 

bedrag van ruim € 1108,05,- opgebracht. Daarmee zijn de 16 collectanten er 

weer in geslaagd de collecte tot een succes te maken.  

 

ZOA wil de collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet! Bert Koster, 

rayoncoördinator bij ZOA, is ook erg blij met de inzet van de collectanten. 

‘Sommige vrijwilligers zijn al jarenlang betrokken bij de collecte, en elk jaar 

melden zich ook nieuwe mensen om te helpen. Geweldig!’  

 

Programma’s 

De opbrengst van de collecte zal worden besteed aan ZOA’s projecten in 

veertien landen. ZOA biedt hulp en herstel aan slachtoffers van 

natuurrampen en gewapende conflicten en werkt dus niet in de 

gemakkelijkste gebieden. In Afghanistan en in het oosten van Congo 

ondersteunt ZOA bijvoorbeeld terugkerende vluchtelingen, die door de 

oorlog alles kwijt zijn geraakt. In Haïti krijgen slachtoffers van de aardbeving 

ondersteuning bij de wederopbouw van hun bestaan. En er zijn nog veel 

meer voorbeelden te geven.  

 

Collectant gemist? 

U kunt alsnog geld overmaken op giro 550 t.n.v. ZOA of sms ‘ik help’ naar 

4333 (1,50 per sms). Voor meer informatie www.zoa.nl.  

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:  

Naam contactpersoon: dhr. Lageveen. 

Telefoonnummer: 521387. 
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IVN AFDELING EMMEN EN OMSTREKEN HOUDT OP 1 MEI EEN NATUURAVOND 

De IVN afdeling Emmen en omstreken houdt op 1 

mei a.s. weer een natuuravond. 

Dhr. Gerrit Oost, IVN lid en natuurgids bij de IVN 

Afdeling Emmen e.o., komt de toehoorders vertellen 

hoe de stand van zaken is, betreffende de Europese 

dagvlinders.  

Deze avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden aan de Looackerhof 29, in de wijk Angelslo in 

Emmen en is voor leden en donateurs gratis. Niet leden betalen € 2,- . 

Ook de koffie en thee is voor eigen rekening ( €0,50 per consumptie)  

 

Meer info: D. Haverkamp 0591-531969  

 

 

VOORLICHTING “AUTISME BIJ KINDEREN” 

 

In 2013 organiseert MEE Drenthe op verschillende locaties in Drenthe een voorlichting met als 

thema: Autisme bij kinderen. Deze voorlichting is bedoeld voor ouders van kinderen met autisme in 

de basisschoolleeftijd. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 

- Wat is een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)?  

- Wat betekent ASS voor het kind?  

- Wat betekent ASS voor de omgeving, zoals ouders, het gezin, de school? 

 

Er is veel gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met de andere 

ouders. 

 

De eerste voorlichting vindt plaats op zaterdag 1 juni van 9.30-12.00 uur in Emmen, Parallelweg 36 

(locatie Sedna). Wanneer u graag bij deze voorlichting aanwezig wilt zijn, kunt u een mail sturen naar 

post@meedrenthe.nl. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Sijnstra, afdeling communicatie MEE 

Drenthe, Tel. 0592 30 39 99. 

 

GEZOCHT: AANMELDINGEN VOOR EEN POPKOOR 

Voor mijn stage vanuit school ga ik een popkoor begeleiden op de piano.  

Nu is het ook een onderdeel van mijn stage om dit vervolgens te promoten; want we hebben nog 

meer aanmeldingen nodig.  

Het gaat plaatsvinden in Eerste Exloërmond bij de particuliere muziekschool Muziek en Zo 

Popeducatie onder begeleiding van een geschoolde dirigent (tevens mijn stagebegeleider). 

Voor opgave of meer informatie kunt u mailen naar: tomkeys94@gmail.com 

Tom Keys 
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MEER NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

Op het moment dat dit geschreven wordt moet de opening 

van het zwemseizoen nog plaats vinden. We hopen uiteraard 

dat deze dag heeft plaatsgevonden onder een stralende, 

warme zomerzon. En we gaan ervan uit dat we er met elkaar 

ook dit jaar weer een geweldig, mooi, gezellig zwemseizoen 

van kunnen maken, waarin er heel veel activiteiten zijn.  

 

De eerstvolgende bezigheid staat al weer voor eind mei gepland: de donateurkaarten rondbrengen 

en het huis-aan-huis benaderen van eventuele nieuwe 10-euro donateurs. Hiervoor zijn we nog 

enkele mensen nodig die willen helpen. Heeft u nog een paar uurtjes ter beschikking om, daar waar 

het kan, in eigen straat of buurt kaarten rond te brengen en nieuwe donateurs te benaderen, dan 

kunt u zich aanmelden bij de kiosk of bij Carla Neef, aanmelden graag voor 11 mei. 

 

In de volgende Streekbode leest u meer over wanneer de donateurkaarten worden thuis bezorgd, 

het tijdsvak waarin de vrijwilligers bij u aan huis kunnen komen en de manier van werken.   

 

Ook zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers bij de schoonmaak, de activiteiten en in de kiosk, 

om zo de werkdruk voor de reeds beschikbare vrijwilligers te verlagen. De groep zwemmers in de 

ochtenduren is grotendeels benaderd om de kiosk gedurende die ochtenduren zelf draaiende te 

houden. Dit zal een grote verlichting zijn voor de andere kioskvrijwilligers.  

 

Heeft u nog een uurtje of een middag/ochtend ter beschikking en wilt u het team van vrijwilligers 

komen versterken om u in te zetten voor het zwembad bij de schoonmaak, tijdens activiteiten, in het 

onderhoud of bij de  kioskwerkzaamheden? Neemt u dan contact op met het desbetreffende 

bestuurslid. Voor opgave of informatie kunt u ook terecht bij Arie Groenwold in de kiosk.  

 

Dan nog een paar mededelingen van “huishoudelijke aard”:  

- ook dit seizoen zal er strikt op worden toegezien dat iedere zwembadgebruiker of -bezoeker een 

geldig toegangsbewijs heeft. Wij adviseren u dan ook om het abonnement bij elk bezoek mee te 

brengen / geven, om zo teleurstellingen te voorkomen.  

- een verzoek om de fietsen in de daarvoor bestemde rekken te plaatsen. Fietsen die binnen de gele 

lijnen staan worden verwijderd. Graag ook uw kinderen hiervan op de hoogte stellen.  

- Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken. De afgelopen jaren moesten vrijwilligers 

telkens weer in actie komen om troep en rotzooi van anderen op te ruimen. Dat moet niet nodig zijn. 

Willen we een schoon, opgeruimd en aantrekkelijk zwembad houden dan hoort afval in de 

afvalbakken. Graag ook hierbij uw medewerking, ook door uw kinderen hierop te wijzen. 

- De zwemlessen beginnen op maandag 13 mei met de A-lessen, vanaf 16.30 uur. 

- Op onze website vindt u deze informatie ook en tevens is het informatieboekje daar geplaatst, het 

website adres is: http://www.zwembad-dewieke.nl/ 
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Voor vragen, en hopelijk uw aanmelding als vrijwilliger, kunt u bij een van de desbetreffende 

bestuursleden terecht en natuurlijk bij de kiosk. 

 

Het bestuur van zwembad de Wieke: 

Bert Rutten, voorzitter en personeelszaken Uinko Brouwer, coördinatie onderhoud 

Carla Neef, vice-voorzitter en donateurs, jaarmarkt Derk-Jan Smith, coördinatie onderhoud 

Francisca Minnaar, secretaris en zwemmarathon Tina Tjeerdsma, coördinatie schoonmaak 

Jannet Hofman, penningmeester en kiosk, sponsoren Gerard Hilgen, coördinatie activiteiten  

 

OBS  ’T KOPPEL DEED DIT JAAR WEER MEE AAN DE 11E GROTE REKENDAG  

OBS ’t Koppel deed dit jaar weer mee aan de ELFDE GROTE 

REKENDAG op woensdag 17 april j.l..  De school heette deze dag  

“ ’t Koppelland ” en de ingang van de school werd omgetoverd 

tot de poort van een pretpark. De dag stond in het teken van 

meten en meetkunde, dat geoefend werd d.m.v. spel en spelen. 

 

Clown Koppie van Koppelland riep de jarige Colin Meijering naar voren. Colin werd die dag 8 jaar en 

samen met juf Eefting verrichtte hij de opening door het gordijn in de poort opzij te trekken. 

 

 Daarna liepen alle leerlingen door de poort Koppelland in en 

gingen naar hun groep. Daar werden ze als het ware baas van 

het pretpark. In hun groep deden de leerlingen allerlei 

activiteiten die te maken hebben met meten en meetkunde.  

 

Maar deze dag ging vooral over het plezier dat je aan 

verschillende rekenactiviteiten kunt beleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen iedereen bedanken voor 

het medeleven en de steun die wij 

mochten ontvangen na het 

overlijden van onze lieve  

ma, oma en opoe 

 

Geesje Hendriks-Meijers. 

 

Het heeft ons erg goed gedaan. 

 

Familie Hendriks 

 

 

Langs deze weg willen wij u 

bedanken voor al uw medeleven, 

dat wij hebben ontvangen, na het 

overlijden van onze lieve 

 moeder, oma, overoma en vriendin: 

 

Engeltje Beens-Hummel 

 

Namens de familie Beens en H. Bos 
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25STE WANDELVIERDAAGSE ODOORN 

Wandelen met een vleugje historie 

Drentse Wandelvierdaagse 11 en 12 mei 2013 

 

Odoorn en omgeving zijn niet alleen heel mooi in de lente, maar heeft ook een rijk verleden. In deze 

streek op de Hondsrug is het bij wijze van spreken net alsof u door de eeuwen heen loopt. Er is 

zoveel bewaard gebleven. Terwijl u door de prachtige natuur van Drenthe wandelt, komen deze 

vervlogen tijden tot leven.  

 

Cultuurhistorische routes 

Om deze mooie streek al wandelend te verkennen heeft de Stichting Drentse Wandelvierdaagse 

vanwege haar 25-jarig jubileum vier cultuurhistorische routes uitgezet. In het Hemelvaartweekend 

op zaterdag 11 mei en op zondag 12 mei kunt u ze wandelen. U kunt beide dagen kiezen uit een 

afstand van 10 of 20 km. De routes gaan langs maximaal 42 bezienswaardigheden. De route op 

zaterdag gaat langs de kerk in Odoorn, waarin u ook even een kijkje kunt nemen. Bij een aantal 

bezienswaardigheden staan gidsen van het Geopark. Dat is een project van het Recreatieschap 

Drenthe. Ook is het onderdeel van een Europees netwerk onder toezicht van UNESCO. Het project 

heeft als doel het unieke karakter van het geologisch erfgoed van een gebied, in dit geval de 

Hondsrug, te onderstrepen en te promoten. Verder is er  voor degenen die het leuk vinden om hun 

historische kennis te testen, een woordspel gemaakt. Voor de bezitters van een iPhone en Android 

smartphone is er een app ontwikkelt. Daarop staan de routes en de informatie over de 

bezienswaardigheden. Ook het woordspel kan ermee gespeeld worden.  

 

Wat kunt u verwachten? 

 

Middeleeuws dorp  

Het begin van de route gaat door Odoorn, een esdorp uit de Middeleeuwen. Kenmerkend voor zo'n 

esdorp zijn de brinken. Er werd in vroeger dagen vergaderd, recht gesproken en veemarkten 

gehouden. De kerk vormde het hart van het dorp. Het koor stamt uit  1200 en bestaat uit stenen 

zoals die van de hunebedden. Het kerkje moet een bezienswaardigheid zijn geweest, want in 1809 

bracht Koning Lodewijk Napoleon er tijdens een rondreis een bezoek aan.  

 

Hunebedden 

Onderweg ziet u ook vijf hunebedden.  Ze werden gebouwd door het Trechterbekervolk, dat zich hier 

rond 3000 v. Chr. vestigde. Wat wij zien is eigenlijk het skelet van een hunebed. Oorspronkelijk 

bouwde men er een afsluitende grafheuvel omheen. Alleen belangrijke mensen kregen er een laatste 

rustplaats. Ze kregen allerlei grafgeschenken mee voor het leven na de dood.  

 

Pingo's 

Geologisch is deze streek heel bijzonder. Pingo's herinneren ons aan de laatste IJstijd. In die periode 

was Drenthe niet bedekt door ijs, maar de bodem was wel permanent bevroren. Op sommige 

plaatsen ontstonden in die bodem dikke, ronde ijslenzen, die de bovengrond omhoog drukten. De 
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heuvels die zo uit de bodem oprijzen, worden in Canada door de Eskimo's 'pingo's genoemd. Toen 

omstreeks 11.000 jaar geleden de bodem in Drenthe definitief ontdooide, smolten ook de 

ondergrondse ijslenzen en zakten de pingo's in.  

 

Tweede wereldoorlog 

De wandelaar maakt onderweg kennis met diverse oorlogsmonumenten. In Valthe  met het 

onderduikershol en het enerverende verhaal van Bertus Zefat en zijn verzetsgroep. In het Exloërbos 

met het monument voor de geallieerde vliegers die daar omkwamen door Duits afweergeschut. En 

nabij Poolshoogte met het monument van de drie vriendjes uit Eeserveen, die het spelen met 

achtergebleven Duitse munitie vlak na de oorlog noodlottig werd. 

 

Wandelwijzer 

• De routes starten in de vierdaagsetent op de 

Torenweg naast nr. 20:  

de 10 km tussen 10.00 en 12.00 uur en de 20 km 

tussen 09.00 en 11.00 uur. 

• Aanmelden kan voor de start op de dag zelf of op 

woensdag 8 mei   

van 14.00 – 21.00 uur. 

• Bent u 18 jaar of ouder en wandelt u één dag mee, 

dan kost dat € 6,--. Wandelt u beide dagen mee 

dan is dat € 11 of € 12,-- resp. lid of geen lid van een wandelbond.  

• In de speciale jubileumuitgaven van het routeboekje vindt u meer achtergrondinformatie 

over alles wat u onderweg tegenkomt. En ook is er een speciale jubileumwebsite om alles 

thuis nog eens rustig na te kunnen lezen http://dw4djubileum.edicy.co 

• Uitgebreide informatie over het evenement, de prijzen, de andere routes van 30, 40, 80 en 

200 km., is te vinden op www.dw4d.nl. 

 

 

MINDER OVERHEID EN MEER SAMENLEVING: MONDENZORG 

In Zuidoost Drenthe ligt het zogenaamde Mondengebied. Het Mondengebied is een vrij open 

landbouwgebied met lintbebouwing. De linten zijn soms wel 15 km lang en slechts een paar honderd 

meter diep. De bevolkingsdichtheid is ten opzichte van het landelijk gemiddelde laag. Het gebied 

kent een relatief hoge werkloosheid, veel mensen met een minder goede gezondheid, zo ook veel 

oudere mensen die zorg nodig hebben. Het Mondengebied bestaat uit de dorpen Nieuw-Weerdinge, 

Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal. Ze 

vormen samen het platform De Monden. Het gebied De Monden ligt in de gemeente Emmen.  

 

Platform De Monden is eind 2012 met het Mondenzorgproject gestart. Belangrijke trekkers van het 

Mondenzorg project zijn Jan Schoonbeek, voorzitter van Plaatselijk Belang Weerdinge en Willem 

Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.  

Willem Katoen, voorzitter Plaatselijk Belang 
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Hieronder volgt een interview met Willem Katoen.  

 

Willem, wat is de reden om te starten met de Mondenzorg? Willem: in januari 2012 heeft het 

platform De Monden aan de gemeente gevraagd of het mogelijk was om mensen met een uitkering 

werkzaamheden te laten verrichten in de openbare ruimte van de dorpen. Gedacht kan worden aan 

bijvoorbeeld het schoonhouden van de straten. Immers, vanuit de dorpsverenigingen bleek 

regelmatig dat het zogenaamde onderhoud van ‘grijs en groen’ te wensen over liet in de dorpen. Het 

inzetten van uitkeringsgerechtigden bleek in de praktijk echter een aantal wettelijke en 

administratieve obstakels te kennen.  

 

Vanuit dit besef is verder nagedacht over de problematiek van het onderhoud van de openbare 

ruimte, maar ook over de krimpende bevolking, de hoge werkloosheid en de groeiende behoefte aan 

zorg onder de (vergrijzende) bevolking. Naast eenzaamheid onder ouderen, wordt de behoefte aan 

zorg in de breedste zin van het woord in het Mondengebied steeds groter. Met name de vraag “hoe 

lossen we dit als dorpsbewoners samen op” stond centraal. Het project Mondenzorg werd hiermee 

geboren, echter nog niet in de vorm zoals het er nu is.  

 

Noaberhuus  

 

Willem: door specifieke, laagdrempelige zorg aan mensen te leveren kunnen mensen langer in hun 

eigen gebied wonen en hoeven niet naar de grote stad te verhuizen. Op deze manier houdt je de 

dorpen intact, waarmee de leegloop van dorpen ook minder kans krijgt. We hebben als 

Mondengebied de handen ineen geslagen en gaan in de dorpen zogenaamde Noaberhuusen 

opstarten, danwel verder uitbreiden. Deze Noaberhuusen worden zoveel mogelijk gerund door 

mensen met een uitkering. Mensen worden hiervoor gescreend en krijgen een op maat gesneden 

cursus. Het principe van het Mondenzorgproject is dat de mensen in het dorp onderling hun eigen 

zorg regelen, in de breedste zin van het woord.  

 

Er is een website door de initiatiefnemers geopend, waarin mensen kunnen aangeven dat ze 

vrijwilligerswerk willen doen. Dit zijn uiteenlopende werkzaamheden, van boodschappen doen tot 

aan de administratieve klussen en het reguliere tuinonderhoud bij dorpsbewoners thuis. Daarnaast 

kunnen mensen die een hulpvraag hebben dit ook aangeven via de website. Voor mensen die dat 

plezieriger vinden is er ook een telefoonnummer voor persoonlijk contact, zo ook kan men het 

Noaberhuus in het dorp bezoeken.   

 

Micro-economie 

 

Het Mondenzorgproject werd in korte tijd steeds bekender, waardoor ook professionele instanties 

geïnteresseerd bleken. Allerhande bedrijven uit de dorpen, maar ook de huisarts, politie, de 

Zonnebloem, het welzijnswerk en de aanwezige kerken sloten zich aan bij het Mondenzorgproject 

om hulp te leveren, zowel betaald als onbetaald. Ook een grote zorgverzekeraar heeft interesse 

getoond. Het gaat om honderden vrijwilligers, en vervolgens ook een aantal instanties, aldus Willem. 
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Heel recent is men ook begonnen om de website open te stellen voor mensen in het dorp die een 

baan zoeken, zo ook voor bedrijven in de omgeving die werk aanbieden. Contact met de sociale 

dienst is al gelegd.  

In maart heeft de plaatselijke Rabobank zich aangesloten in het project, en zal De Mondenzorg 

worden omgezet in een coöperatie, waarin de ontwikkeling van een micro-economie een belangrijke 

doelstelling is.  

 

Willem: op deze manier kun je in de dorpen allerlei verbindingen tussen mensen leggen. Op een 

laagdrempelige manier, en tegen relatief lage kosten. Het meeste organisatorische werk wordt 

immers gedaan door vrijwilligers. De vrijwilligers vormen de ruggengraat van het 

Mondenzorgproject, aldus Willem.   

 

Met de poten in de modder 

 

Het project Mondenzorg kan dan ook worden gekenmerkt als een burgerinitiatief waarbij men “met 

de poten in de modder staat” en “de handjes laat wapperen”, aldus Willem. In plaats van een 

verzoek tot hulp bij de gemeente neer te leggen, heeft een groep betrokken inwoners het initiatief 

naar zich toe getrokken. Behoefte aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp via de WMO blijkt daarmee 

in de praktijk minder noodzakelijk te zijn. De inwoners lossen het zelf en onderling op, aldus Willem.   

 

Willem Katoen is geïnterviewd door Hermien Plas-Kerperien, gemeenteraadslid in Emmen. De reden 

van het interview is dat zij onder de indruk is van de kracht van mensen in (kleine) dorpen om 

gezamenlijk de schouders onder dit bijzondere project te zetten. Het maakt de dorpen tot vitale 

dorpen met een sterke onderlinge binding tussen de dorpsbewoners.  

 

 

TITAN-nieuws 

 

Het zijn drukke weken voor TITAN. Bijna elke week moet er ook doordeweeks 

een wedstrijd worden gespeeld. En spannend is het ook nog. Maar liefst 9 

ploegen hebben de twijfelachtige eer om nog in aanmerking te komen voor 

rechtstreekse degradatie of het spelen van promotie-degradatiewedstrijden. 

Gelukkig bevindt TITAN zich hiervan wel bij de ploegen met de meeste punten, 

maar het is zaak dat er in de resterende wedstrijden nog een aantal punten 

worden gehaald. 

 

De uitwedstrijd tegen Sleen ging helaas met 3 – 2 verloren. Vervolgens moest op donderdag uit 

tegen Twedo worden gespeeld. Op voorhand geen eenvoudige opgave, maar toch gingen de punten 

door een 2 – 0 overwinning mee naar Nieuw-Weerdinge. Op zondag kwam Zwartemeerse Boys op 

bezoek in Nieuw-Weerdinge. Bij rust stond een 1 – 0 voorsprong op het scorebord. Toen TITAN 

halverwege de 2e helft op 2 – 0 kwam was het verzet gebroken en kon de voorsprong eenvoudig 

worden uitgebouwd naar 4 – 0. 
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Vervolgens moest, weer doordeweeks, worden ingehaald tegen SVV’04 uit Schoonebeek. Bij rust was 

het 1 – 1. Het voetballen werd er in de 2e helft niet eenvoudiger op door de schemering. TITAN 

scoorde tien minuten voor tijd en kwam op een 2 – 1 voorsprong. Toen zich even later een bui 

aandiende boven Schoonebeek achtte de scheidsrechter het niet verantwoord om de wedstrijd te 

vervolgen. De wedstrijd werd 6 minuten voor tijd gestaakt wegens de invallende duisternis en moet 

op een later moment worden uitgespeeld. Vier dagen later de thuiswedstrijd tegen Protos. Protos 

nam in de eerste helft brutaal de leiding. Toen het na een kwartier in de 2e helft ook nog 0 – 2 werd 

leek een nederlaag onafwendbaar. Maar TITAN ging vol op de aanval spelen en dat pakte goed uit, 

eindstand 2 – 2. 

 

Het einde van het seizoen nadert en bij het uitkomen van de volgende Streekbode zal waarschijnlijk 

al duidelijk zijn hoe de vlag er bij hangt. De volgende thuiswedstrijd is ook de laatste wedstrijd van 

het seizoen. 

 

Zondag 19 mei                 TITAN – Raptim                               Aanvang 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat. 

 

 

Viva la donna verwendag bij Haarstudio Klarianke 

Ook dit jaar zullen wij met onze kapsalon voor de 6e keer 

mee doen aan de landelijke  Viva la donna verwendag. 

 

Deze verwendag is voor dames die getroffen zijn door 

kanker, of een verleden hiervan hebben. 

Deze keer willen wij een verwen middag gaan houden, en 

wel op zaterdag 1 juni. Op deze middag willen wij 6 dames in 

de “watten leggen”. 

 

Ze krijgen kosteloos een kappersbehandeling, 

schoonheidsbehandeling, en nagelbehandeling aangeboden, 

verder krijgen de dames nog een uitgebreide kleuranalyse, 

waardoor ze beter in staat zijn om inzicht te krijgen welke  

kleding, make-up en sieraden het best bij hen past. 

We hebben voor deze verwen middag nog 2 plaatsen beschikbaar. 

 

Weet u iemand die het verdient om op deze manier verwent te worden, aarzel dan niet en bel naar  

 

Haarstudio Klarianke 0591-521203 ( vol is helaas vol) 

 

 


