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PAX KINDERHULP VRAAGT GASTGEZINNEN 
 
Elk jaar komen er ongeveer 450 kinderen uit Berlijn naar Nederland om bij gastgezinnen een vakantie 
door te brengen. Vaak zijn het kinderen die al vaker een vakantie in hetzelfde gezin hebben door 
gebracht maar ook zijn er kinderen die voor het eerst naar Nederland komen. Zij zoeken een gezin, 
dat hen in de zomervakantie 3 weken wil opnemen en als het van beide kanten klikt, de komende 
jaren ook.  
 
Om wat voor kinderen gaat het? 
Het zijn kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. In Berlijn worden ze vaak aan hun lot over gelaten. Ze 
leven overdag na schooltijd op straat, want thuis is niemand; moeder is aan het werk en de vader is 
vaak niet aanwezig. De kinderen moeten voor zichzelf zorgen. Dit houdt in dat het in het algemeen 
gaat om kinderen die geleerd hebben te overleven en die niet altijd even gemakkelijk zijn. Aan de 
andere kant hunkeren ze iemand die aandacht en tijd voor hen heeft , zoals een spelletje doen, een 
eindje fietsen. Ook vinden ze het leuk om samen te eten en niet alleen. 
 
Welke periode komen de kinderen? 
De kinderen komen deze zomer 10 juli en ze gaan op 30 juli weer terug naar Berlijn. Ook komen er 
kinderen van voor een vakantie van 31 maart tot 10 april voor een vakantie naar Nederland. Deze 
kinderen wonen allemaal in kindertehuizen en willen graag eens een poosje in een gezin 
doorbrengen. Ook zij zoeken gastouders. Een aantal van deze kinderen wil als het klikt graag in de 
zomervakantie bij dezelfde gastouders terug komen. 
 
Zijn er kosten aan verbonden? 
Als u na een bezoek van twee medewerkers besluit om gast ouder te worden,hebt u een Verklaring 
Omtrent Gedrag nodig. Deze kunt u met behulp van een formulier dat u van ons krijgt, aanvragen op 
het gemeentehuis. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Ook vragen wij 2 referentieadressen. De 
kinderen zijn verzekerd tegen ziekte en ongevallen en ze hebben een W.A. verzekering. De 
verblijfskosten zijn uiteraard voor uw rekening,maar dure uitstapjes zijn echt niet nodig,zoals u hebt 
kunnen lezen. 
 
Kunt u kiezen wat voor kind u wilt? 
U kunt aangeven of u een jongen of een meisje wilt uitnodigen en in welke leeftijd. 
 
Is er begeleiding? 
Gedurende de vakantie wordt u regelmatig gebeld door een medewerker van Pax Kinderhulp. Ook 
komt hij of zij een keer op bezoek. Als er problemen zijn,kunt u altijd zelf contact opnemen met een 
medewerker.  
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Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met telefoon 0591 522542 
(tussen 18:00 en 19:00 uur).  Voor verdere informatie: www.paxkinderhulp.nl  
 
 
KERKDIENSTEN 

 
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 
14 februari 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
21 februari 
Plaats: Roswinkel 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Altena 
 
Baptisten Gemeente De Open Poort: 
14 februari 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. de Roo 
21 februari 
Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 
 Gastendienst 
 
 
DE LAATSTE WERKDAGVAN DORPSDOKER R. KLEVE 
 
Op donderdag 28 januari ‘s morgens om 11.00 uur werd onze dokter KLeve verrast met een bezoek 
door  de ‘razende reporter’ van de 
Streekbode.   Een mooie 
gelegenheid om over deze laatste 
werkdag als dorpsdokter nog wat 
te vragen en aan de weet te 
komen.   
HOE HEEFT U GESLAPEN 
VANNACHT? 
Uitstekend! N WAKKER? 
Ik ben extra vroeg opgestaan om 
6.30 uur terwijl ik anders altijd om 
6.50 uur opsta. Ik wou vroeg 
beginnen want er moeten nog een 
aantal brieven worden geschreven 
en dat wil ik niet volgende week 
nog doen.  Verder ben ik vandaag 
nog gewoon aan het werk dus het 
voelt nog gewoon.  Na de 
afscheidsrecepties ben ik ook nog gewoon aan het werk geweest . Ik denk nu dat ik misschien over 
een week of twee/drie pas echt iets ga merken dat het anders is.  
WAT HEEFT U VANMORGEN TEGEN U VROUW GEZEGD? 
Vanmorgen vroeg nog niets want ze sliep nog.  Later vanmorgen heb ik haar opgebeld en gezegd  dat 
ze strooizout naar de praktijk moest brengen. 
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WAT HEEFT ZIJ TEGEN U GEZEGD? 
Gisteravond heeft ze mij een fijne dag voor vandaag  toegewenst. 
HOE IS DE DAG TOT NU TOE VERLOPEN? 
Goed, ik had gewoon spreekuur en heb mensen  kunnen helpen, echt  fijne gesprekken gehad en dat 
voelt goed.  Het heeft me ook gesterkt in dat mijn beslissing goed is geweest. Één van de assistentes 
had enkele ballonnen opgehangen, we hebben 
wat langer koffiepauze genomen.  Vanmiddag ga 
ik nog samen  met Dr. Demircan enkele patiënten 
bezoeken en vanavond uit eten met de 
assistentes, Dr. Handgraaf en Dr. Demircan. 
WAT GAAT U VAN DE ASSISTENTES MISSEN? 
Ik heb 4 assistentes en van alle 4 ga ik 
verschillende dingen missen, dat ga ik ze 
vanavond ook vertellen.  Ik ga natuurlijk 
verschillende karaktereigenschappen missen,  het 
eerste kopje koffie om  8.00 uur. Als ik ergens 
anders ga waarnemen dan zal ik dat zelf moeten 
doen. Die automatismen ga ik zeker missen. Het 
van elkaar weten wat je aan elkaar hebt. Maar ook 
de gezelligheid die er was, het stangen, de plagerijen, waar ik van hou om te doen. Vooral ook als ze 
daar gevoelig voor zijn en op happen.  Van de patiënten zal ik dat ook zeker missen, de 
eigenaardigheden en speciale karaktereigenschappen. 
WAT GAAN DE ASSISTENTES VAN U MISSEN? 
Dat moet je aan hun vragen. Maar ik denk mijn gestommel en gemompel.  
MET WELK GEVOEL GAAT U VANMIDDAG NAAR HUIS? 
Dat het goed is geweest, boek gesloten, tijd voor een ander 
WAT VOND U VAN DE AFSCHEIDSRECEPTIES? 
Het was schitterend. Gelukkig geen gekke dingen, zoals een ambulance die voor kwam rijden of 
zoiets. s’Avonds in de Noorderbak stond voor mij een troon klaar, dat had ook niet gehoeven maar 
was wel erg leuk. 
WAT HEEFT U ONTROERD? 
Het persoonlijk contact en verhaal van mensen die mij een hand kwamen geven. En dat was bij de 
één intenser dan bij de ander, maar ja met de één heb je ook meer beleefd dan met de ander. En er 
was ook veel te weinig tijd om echt goed afscheid te kunnen nemen. Er zijn ook mensen geweest 
waarmee ik nauwelijks heb kunnen praten.  De vele persoonlijke boodschappen die op kaartjes waren 
geschreven, de persoonlijke cadeaus, brieven. Veel ook waarvan ik het niet had verwacht. Heel veel 
mensen die persoonlijke opmerkingen hebben gemaakt waarvan ik niet wist dat het hen zoveel heeft 
gedaan en hen heeft geraakt. Opmerkingen en handelingen die ik heb gedaan waarvan ik nu hoor hoe 
mensen dat gewaardeerd hebben. Al de blijken van waardering heeft mij heel veel en goed gedaan. 
HOEVEEL HANDEN HEEFT U GESCHUD TIJDENS DE AFSCHEIDSRECEPTIE IN DE BADDE EN  
S’AVONDS IN DE NOORDERBAK? 
‘s Middags ongeveer 500 en op de rekening van de Noorderbak stond dat er 180 mensen waren. En 
dan natuurlijk ook nog mensen in de praktijk die me een hand hebben gegeven. 
HAD U DAAR DE VOLGENDE DAG OOK LAST VAN? 
Nee, daar had ik geen last van, maar wel van te weinig slaap. Ik ben gewoon weer om 7.00 uur 
opgestaan en aan het werk gegaan. Maar dat was geen goede beslissing. Want om 23.00 uur 
thuisgekomen vanuit Roswinkel, de vele cadeaus naar binnen brengen, nog even wat drinken. Om 
1.00 uur op bed met een gevoel in mijn hoofd alsof ik veel te veel had gedronken, terwijl ik maar twee 
wijntjes had gehad. Het was een verkeerde beslissing om toen aan het werk te gaan. Bleek ook uit de 
reacties van de patiënten die dag. 
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WAT VOOR CADEAUS HEEFT U GEKREGEN? 
65 flessen wijn, flessen wijn welteverstaan daar zit de sterke drank nog niet eens bij.  Geld, allerlei 
soorten cadeaubonnen, boeken, bossen bloemen  en bloemstukken , radio, fietsbanden reparatieset 
en nog veel meer. 
WAAR KOMEN ALLE DOKTERBEELDJES UIT DE SPREEKKAMER NU TE STAAN? 
Alles komt thuis te staan, er moet speciaal een kast op maat worden gemaakt die in de hal komt te 
staan. Dus het gaat nog geld kosten ook. Nee, dat heb ik nog te goed voor mijn verjaardag. Ze zitten 

nu nog in de wasmand. Alle persoonlijke 
spullen uit de spreekkamer krijgen thuis 
een plekje.  
ZIT DE SLEUTEL NOG AAN DE 
SLEUTELBOS? 
Ja, die zit er nog aan en die lever ik pas 
na het weekend in. Ik moet nog dingen 
afmaken  hier.  En één sleutel hou ik nog 
voor het opslaan en inzamelen van 
spullen voor Roemenië.  Eén á twee keer 
per jaar worden medische spullen zoals 
incontinentiemateriaal en medicijnen, die 
anders worden vernietigd maar nog 
prima gebruikt kunnen worden,  
opgehaald. 
 

GAAN WE HET GROENE AUTOOTJE MISSEN? 
Nee, daar blijf ik in rijden totdat die door zijn assen valt en ik blijf ook net zo hard rijden  over het 
Weerdingerkanaal nz., ha, ha. Ik heb al zoveel bekeuringen gehad! 
WELK BOEK WILT U BESLIST NOG LEZEN? 
Ik heb nog zoveel boeken liggen die ik nog wil lezen, maar een boek dat ik zeker nog  een keer 
opnieuw wil lezen is Duizend schitterende Zonnen, van Khaled Hosseini. (ook schrijver van De 
Vliegeraar) 
WAAR GAAT DE EERSTVOLGENDE VAKANTIE NAARTOE? 
Waarschijnlijk in mei, fietsen langs de Elbe in Duitsland, Dresden, Leipzig. 
WILT U NOG WAT TOEVOEGEN? 
Succes met het uitwerken van dit verhaal en Ik weet waar je woont.  En dat geldt ook voor mijn 
assistentes die je nu nog gaat vragen. 
WILT U NOG ERGENS OP TERUG KOMEN? 
Dank je wel voor het interview en dan ga ik nu nog even verder met werken. 
ASSISTENTES WAT GAAN JULLIE MISSEN VAN DR.KLEVE? 
Inderdaad zijn onverstaanbare gemompel, maar vooral ook zijn hele persoonlijkheid. De rustige 
uitstraling, niet in paniek komen, de rust bewaren. De speciale humor. Ook wel eens een beetje 
vervelend of niet leuk. Wat we ook gaan missen is zijn patiëntencontact. Het weten wie ze zijn en wie 
er bij hen horen. Bijvoorbeeld wanneer iemand niet te bereiken was, dan wist hij wel iemand van de 
familie die wij moesten bellen om de boodschap over te brengen.  En het daadkrachtige optreden van 
wat moet gebeuren, moet gebeuren, ook wanneer dat tussen andere dingen patiënten door moet.  
Hou nu maar op want anders gaan we huilen, we pakken de tissues er maar bij. Het was vanmorgen 
ook best wel een andere dag, het gevoel was anders. Voor de laatste dag de telefoon opnemen met  
“met de assistente van Dr. Kleve”. We zullen ons best nog wel een keer verspreken.  Volgende week 
is alles anders. De spreekkamer is nu al anders, een ander bureau, andere kast. Waar zouden alle 
beeldjes zijn? 
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Bedankt Dr.Kleve, voor het ‘beeld’ van deze dag en voor het ‘beeld’ van dorpsdokter zijn. Tot ziens , in 
Nieuw-Weerdinge en veel plezier, succes en gezondheid bij alles wat u nu gaat doen. Wij gaan verder 
met Dr. Demircan (die meer kan?)  
 
De razende reporter! GB 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2010 
VRIJWILLIGERS DE WENKE WINNAARS VAN DE PLUIM 
 
Na een eerdere nominatie, over het jaar 2007, wonnen de vrijwilligers van de Wenke deze keer de 
Pluim.  Gefeliciteerd! De andere genomineerden waren het bestuur van het Waanzinnig Weekend 

Weerdingermond  en 
het bestuur van de 
jubilerende 
vereniging Veilig 
Verkeer Nederland. 
Nadat het komisch 
duo Dieka en 
Knelske via het 
dorpsommetje hun 
bestemming De 
Badde hadden 
bereikt kon de 
Nieuwjaarsreceptie 
beginnen. Voorzitter 
van Plaatselijk 
Belang, Wim 
Katoen, meldde in 
zijn openingswoord 

dat burgemeester Bijl nog niet aanwezig was, terwijl deze inmiddels traditiegetrouw de Pluim uitreikt 
aan de winnaar. Echter al snel bleek dat Bert the Magic Man hem via een truc tevoorschijn  
goochelde.  Wat een verrassende en erg leuke openingsact.  En er volgden nog veel meer.  Samen 
met zijn zus Emma verzorgde hij een aantal  spectaculaire optredens.  In zijn openingswoord vertelde 
Burgemeester Bijl o.a. over de speciale relatie die hij en Bert the Magic Man hebben. Hij sprak over de 
dorpsenquête en de  dorpsanalyse. Vanwege zijn  grote bewondering en respect voor Dr. Kleve vroeg 
hij om een groot applaus voor 
de dokter. 
 
Mede door de muziek, die 
verzorgd werd  door het duo 
The Soundmakers onder 
leiding van Peter Gelling, en 
de verrassende openingsact  
zat de sfeer er in de volle 
Badde meteen goed in.   
Gea Soer nam het woord over 
van Burgemeester Bijl en 
kondigde de rest van het 
programma van de avond 
aan.  Het Nieuw-Weerdinger 
Volkslied , op de wijze van de 
Zuiderzeeballade, werd 
uitbundig en staande gezongen. Dieka en Knelske - teksten verzorgd door Ab Stoffers -  namen plaats 
op het podium en stelden op hun eigenwijze en eigen wijze een aantal actuele Nieuw-Weerdinger 
zaken van het afgelopen jaar nogmaals aan de orde. 
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Zo stelden zij o.a. herhaaldelijk  vast dat ze het keer op keer bijzonder jammer vinden  J.P. Krukjes  
geen columns meer schrijft in de Streekbode.  Het was toch wel het eerste wat ze lazen.  Maar ja, 10 
jaar lang stukjes schrijven is ook best veel.  Er werd geconcludeerd dat Krukjes hiervoor ook wel een 
Pluim heeft verdiend!  Dank u wel, Krukjes!  Zij, en velen met hen, zijn het er echter niet over eens of 
het nu een vrouw of een man is. In de streekbode van september  2009  wordt mevrouw Krukjes  
vriendelijk bedankt voor haar leuke columns.  Maar is dat wel waar?  Meerdere suggesties voor een 
man worden gedaan: Arent Naber van V.V.N. of Arent Naber van deTramwijk, Rien Prinsen, Roelof 
Meursing, Henk de Vries, of één van de meesters ? en ook weer afgewezen.  Conclusie:  het blijft een 
Mysterie.  
 Als assistentes van Bert The Magic Man toverden Dieka enKnelske met een ‘Simsalabim, ibelebibele’ 
de drie enveloppen met de genomineerden voor de Pluim uit de kist.  Zes vertegenwoordigers 
stonden in spanning op het podium  toen burgemeester Bijl de winnaar bekendmaakte.  Het applaus 
was voor de winnaars van de Wenke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roel de Boer sprak namens de Wenke en gaf  o.a. aan dat het team een hechte groep vormt. Trijntje 
Bosma, Elly Katoen, Roel de Boer, Gerrit Mets, Gijs IJsselstein, Rieks van de Veen, Hans Mijboer, 
Gerard Ruhwen, Hendrik te Veen, Janneke de Goede en Koen (van de Trans) hebben de boel goed 
op orde.  De pers van verschillende kranten was aanwezig  om foto’s te maken.  
Zowel het bestuur van het WWW als van V.V.N. spraken van “ Een terechte winnaar” en “zeer 
verdiend, zeker na hun eerdere nominatie.” 
Nadat Dieka en Knelske hun afsluitende sketch hadden opgevoerd, Bert the Magic Man nogmaals 
magisch was geweest  en Wim Katoen het officiële deel van de avond had afgesloten was  er nog 
gelegenheid om gezellig samen te zijn.  
De innerlijke verzorging werd prima op pijl gehouden door de vrijwilligers van de Badde,  het SKW en 
het Plaatselijk Belang, die deze zeer geslaagde avond voor de Nieuw-Weerdingers hadden 
georganiseerd. Voor diegenen die het gemist hebben, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het 
is een aanrader, burgemeester Bijl wordt in ieder geval al zeer binnenkort uitgenodigd. 
GB  
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 
 

 
Trambrug over Achterdiep. Foto van 1938 
Gezicht op het Weerdingerkanaal, met op de achtergrond de trambrug over het Achterdiep (nu 
Gedempte Achterdiep.) 
Op deze foto is het scheepsjagerspad duidelijk te zien. 
Op de foto staan Albert Lutjeboer, Gees Lutjeboer (kind), G. Vaartjes-Lutjeboer, Elle Lutjeboer-
Alsmeijer (met hengel). 
De brugwachterswoning achter de trambrug is later verbouwd tot warenhuis Idema. 
 
Reaktie 521703   B.B. 
 
DANSEN IN DE BADDE 
 
Zaterdag 13 februari is er dansen in de Badde. 
Stijldansen, oude dansen, country, voor elk wat wils. 
Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. 
 
DE LÖZZE VOGELS 
 
Nog een paar weken. Als u dit leest dan is het al weer bijna 27 februari en dat is de dag dat wij, “De 
Lözze Vogels” proberen om samen met u weer een gezellige avond te houden in de Badde. De 
kaartverkoop loopt alweer als een trein, er zijn nog een paar voor deze avond beschikbaar, kosten 
€1,-, verkrijgbaar in de Badde. 
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vrijdag 30 april 
Sportpark Nieuw-Weerdinge 

Aanvang 12.00 
. 

Doe je dit jaar weer mee  
met een team? 

 
Bij voldoende deelname  
een aparte poule voor jeugdteams 

tussen 12 en 15 jaar. 
 

Je kunt je nu al opgeven  
bij onderstaande personen. 

 
Roel de Boer 
1e Kruisdiep wz 20 
Tel. 522079 

Kiny Wachtmeester 
Wisken 1 
Tel. 521381 

 
Aanmelden per E-mail is mogelijk bij: rrdeboer@hetnet.nl 
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HERINNERING VIOLENACTIE OBS ‘T KOPPEL 
 
De kinderen van onze school zullen komende week bij u langskomen om uw besteling op te nemen. 
Op de bestellijst die zij bij zich hebben staat vermeld wat er besteld kan worden en wat de violen 
zullen kosten. Wij verzoeken u om hierop uw bestelling in te vullen, zodat wij als ouderraad een 
gerichte bestelling kunnen plaatsen bij onze leverancier. 
De betaling van de bestelde violen dient te geschieden bij de aflevering op zaterdag 20 maart. 
Op deze zaterdag zullen wij vanaf 9.00 uur de violen bij u thuis afleveren. 
Mocht u onverhoopt niet huis zijn, dan zal er een briefje in uw bus achtergelaten worden en kunt u de 
violen tegen betaling tot 14.00 uur afhalen op het schoolplein. 
Voor vragen kunt u bellen met Anneke Harttekamp (546842), of Uinko Brouwer (521491). 
 
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en hopen op een succesvolle actie. 
 
Alvast bedankt voor uw bestelling, 
 
Ouderraad OBS ’t Koppel 
 
 
 
EUROPA KINDERHULP zoekt gastouders voor drie weken in de zomervakantie. 
 
U kunt heel veel betekenen voor: 
een kind dat alleen nog maar van vakantie heeft kunnen dromen; 
een kind dat alleen problemen in zijn leven heeft gekend; 
een kind dat altijd te veel is, of in de weg loopt; 
een kind dat gewend is te vluchten als er drank in zicht komt; 
een kind dat niet meer huilt na een paar klappen; 
een kind dat uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt; 
een kind dat ze kwetsbaar noemen door zijn ervaringen; 
een kind dat dag in dag uit, na school nog op de kleintjes moet passen, 
omdat er geen papa is en mama de hele dag moet werken. 
 
Wat in uw ogen heel gewoon is voor een kind, kan voor een kind van Europa Kinderhulp 
heel bijzonder zijn. Dat zij mogen ervaren dat er ruimte is om te spelen en kind zijn, dat er aandacht 
voor ze is en waar tijd voor ze wordt vrijgemaakt. Het lijkt zo gewoon, maar voor deze kinderen kan dit 
heel bijzonder zijn want dit hebben zij misschien nog nooit mogen ervaren. Deze kinderen zijn het 
meest gebaat bij liefde, aandacht, rust en regelmaat. Een dagje uit, boodschappen doen, een leuke 
wandeling maken, drie maal daags een maaltijd die voor hen  wordt verzorgd, s‘avonds voor het naar 
bed gaan nog even gezellig bij elkaar zitten, in bad gaan of onder de douche. Samen naar het 
zwembad, al zullen de meeste kinderen niet kunnen zwemmen. Alleen al het idee dat ze naar het 
zwembad gaan en in het water kunnen spelen, met of zonder zwembandjes, is voor de meeste 
kinderen al een feest. 
 
St. Europa kinderhulp wil deze kinderen kennis laten maken met een “ andere” wereld. 
Het probleem is echter: er zijn nooit genoeg vakantie gastouders. 
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Ouders die over voldoende begrip, geduld, maar vooral liefde beschikken om een kind voor 
drie weken tijdens de zomervakantie in huis te nemen. Bent u een ouder of gezin die een kinderdroom 
waar kan maken, meldt u zich dan aan. 
Er bestaat geen vergoeding tegenover, maar het geluk dat u zo’n kind bezorgd is onbetaalbaar. 
 
Data kinderreizen 2010: 
Frankrijk 3 juli – 23 juli en 17 juli – 7 augustus; Nederland 26 juli – 13 augustus; Bosnië 15 juli – 5 
augustus.Duitsland 12 juli – 30 juli,  5 juli – 23 juli (provincie Friesland),  en 19 juli – 5 augustus 
(Drenthe) 
Vooral voor de Franse kinderen is het moeilijk om voor 3 weken een plekje te vinden.  
Ook voor de andere reizen zijn er echter altijd meer kinderen dan vakantie plekken. 
 
Voor meer informatie kunt u onze site bezoeken ( www.europakinderhulp.nl) of contact opnemen 
met mevr. E. Bergman. 0591-354447 provincie Drenthe, mevr. J. de Vries tel. 058-2573612 provincie 
Friesland en mevr. A. Hommes tel. 0598-446356  provincie Groningen. 
Voor ervaringen van een gastouder zie: www.brabantsdagblad.nl/ vakantiemoeder      
De kans dat een kind op vakantie gaat, is net zo groot als de kans dat u nu belt. 
 
 
LAAT DE HERSENSTICHTING COLLECTANT NIET IN DE KOU STAAN!  
 
Den Haag, 27 januari 2010. Geef mensen met een hersenaandoening een beter perspectief! Dat is 
het motto van de Hersenstichting collecte die van 1 t/m 6 februari wordt gehouden. In totaal gaan 
10.400 enthousiaste collectanten op pad om geld in te zamelen voor ruim vier miljoen mensen met 
een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, 
migraine, autisme, dementie, hersentumor of ADHD. Eén op de vier inwoners van Nederland krijgt ooit 
in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. 
 
Vorig jaar besteedde de Hersenstichting  € 3.744.000 (80,2 % van de inkomsten) aan 
wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een beter perspectief te realiseren voor 
mensen met een hersenaandoening.  Deze maand startte de Hersenstichting een 
voorlichtingscampagne om de getroffenen en hun omgeving te informeren over de 
langetermijngevolgen van beroerte. De ‘onzichtbare’ gevolgen ervan kunnen zeer langdurig of zelfs 
blijvend zijn. Nederland telt zo’n 216.500 mensen die een beroerte hebben overleefd. Beroerte is dan 
ook de voornaamste oorzaak van invaliditeit. De Hersenstichting streeft ernaar dat er voor deze 
patiënten binnen vier jaar méér wetenschappelijk bewezen behandelingen komen die hun 
functioneren verbeteren. Om dat te bereiken start de Hersenstichting een nieuw 
onderzoeksprogramma.  
 
De Hersenstichting wil mensen met een hersenaandoening méér perspectief bieden en vraagt 
komende week daarvoor steun. Zij vraagt het publiek om de Hersenstichting collectant niet in de kou 
te laten staan. Giften zijn ook welkom op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.  
 
www.hersenstichting.nl  
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NIEUWS VAN DE WENKE 
 
We zijn enorm trots op het winnen 
van De Pluim dit jaar. Onze 
hartelijke dank aan iedereen die op 
ons gestemd heeft. Het betekent 
een stuk waardering voor ons 
werk. Tegelijk is het een stimulans 
om op dezelfde voet door te gaan.  
Voor de dieren is de winter niet de 
gemakkelijkste periode. De geiten 
en een aantal hoenderen zijn 
binnen, terwijl de konijnen vooral 
bij koude wind extra beschutting 
krijgen. 
 

Ook is het van belang dat de dieren ’s nachts een droge plek hebben .Door bevriezing van het water 
is het tevens zaak om voor voldoende drinken te zorgen. Toch komen de dieren over het algemeen  
prima  de winter door.  
Helaas is  een van de damherten ziek geworden en dood gegaan. We hopen dan ook dat de bok zijn 
werk goed heeft gedaan en we dit jaar jonge hertjes kunnen bewonderen. 
Zo gauw het weer het toelaat beginnen we met het maken van  een groter buitenverblijf voor de 
konijnen. De materialen zijn er al. 
Tenslotte zijn we enorm blij met  het extra voedsel dat door de mensen gebracht wordt. 
Ga daar vooral mee door. Met name brood (niet verschimmeld) en groenteafval is welkom. U kunt het 
in de bak bij de ingang doen of, als er vrijwilligers  zijn, binnen afgeven. 
Samen met de dieren zien we uit naar een mooi voorjaar. 
 
De vrijwilligers van De Wenke. 
 
 
20 JAAR MONDENHAL NIEUW-
WEERDINGE 
 
11 november 1989  
De opening van de Mondenhal was een 
groots evenement. 
Na ongeveer 4 jaar hard werken, vele 
sponsoracties zoals de ton, verlotingen, 
allerlei acties van verenigingen, sponsoren 
uit het bedrijfsleven en bijdrages uit de 
bevolking is uiteindelijk de sporthal door vele 
vrijwilligers gebouwd. 
 
Door de inzet van deze vele vrijwilligers hebben wij jarenlang zelfstandig zonder enige financiële hulp, 
of overheidssubsidies onze financiën gezond kunnen houden. 
De laatste paar jaar wordt dit steeds moeilijker. 
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Tot aan eind 2007 (18 jaar) hebben wij los van vrijwilligers nog nooit een beroep gedaan op gemeente 
en/of inwoners van ons dorp. 
In 2007/2008 heeft gemeente Emmen bijgedragen in een investering voor een HR ketel en in 2009 
hebben we een behoorlijke bijdrage van de gemeente ontvangen voor energiezuinige verlichting en 
verdere energiebesparende maatregelen. 
Ook dit jaar hopen we vanuit de gemeente weer wat steun te ontvangen. 
Deze extra steun draagt behoorlijk positief bij aan ons jaarlijkse kostenplaatje voor energiegebruik. 
 
Toch blijft een sluitende begroting een zorg. 
 
Medio september 2009 hebben we aangegeven dat we begin 2010 een beroep doen op de bevolking 
om donateur te worden van onze sporthal, want onze kinderen en kleinkinderen willen ook nog graag 
sporten in de mondenhal. 
 
In de week van 15 t/m 20 februari komen leden van verschillende sportverenigingen langs bij u om te 
vragen voor een jaarlijkse bijdrage in de vorm van donateur, van minimaal € 5,--   Een grotere bijdrage 
of vrije gift mag natuurlijk ook. 
 
Wat wij als bestuur erg graag willen, is dat wij op 11 november 2014 ons 25 jarig jubileum vieren en 
met een gerust hart kunnen zeggen: “hier staat een gezonde stichting die deze hal nog 25 jaar wil 
exploiteren”. 
 
 
Bestuur Stichting Sporthal Nieuw-Weerdinge 
 
 
 
 
 
  
 


