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                                              Jaargang 29                                                 Nummer: 16        18 april  2013 

 

 

 

 

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. 

 

OPROEP AAN ALLE HONDENBEZITTERS 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de uitwerpselen van uw hond die  rondom obs ‘t Koppel worden 

gedeponeerd op te ruimen? Onze schoolgaande kinderen stappen er met regelmaat in en dit 

veroorzaakt een hoop ergernis en viezigheid. Het is heel begrijpelijk dat honden 

uitgelaten moeten worden, maar doe  het ergens anders of ruim het op. 

 

Dringend verzoek van een ouder. 

 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: 

21 april 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. Terpstra 

28 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

21 april 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  Heilig Avondmaal 

28 april 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: dhr. Meinema 

 

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: Pootaardappelen, diverse soorten. 

Kwekerij Otten, Weerdingerkanaal z.z. 124.  

Tel. 06 15949976 

 

Te koop: Brandhout; mix van eiken/beuken/esdoorn 

enz. Gekloofd en gezaagd! €45 per m³.  

Tel. 06 18259308. 

 

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. 

We gaan verder met Weerdingerkanaal z.z. 207??, hier woonde de familie Hoving, Jan Hoving was 

melkboer van voor de oorlog tot ongeveer 1947. Reint Hoving was molenaar. 

Op nr. z.z. 212 was de brugwachterwoning, A. van Veen had hier een schildersbedrijf. 

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 214 was R. Hooiveld hier gevestigd als melkboer. Op nr. 230 woonde 

Bakker, met  landbouwbanden, machinehandel en sloperij. Z.z 237 zat E. Super en zonen hier met 

een melkhandel, daarna woonde de familie Haitel hier, ook met een melkhandel. Veldman heeft hier 

later ook een melkhandel gehad. Daarna kwam smederij en loonbedrijf Helder hier.  

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 242 was een brugwachterwoning, H. Schutrups had hier een 

automatiek, G. Weggemans was hier gevestigd 

als broodventer. Daarna kwam R. Oldenburger 

met een kruidenierswinkel. 

C. Siepel heeft hier gewoond en was kruidenier 

en kleermaker. Aan z.z. 243 woonde B. Oost, 

hij was rijschoolhouder. Op nr. 247?? woonde 

Harm Rengers met een turfhandel en 

transportbedrijf. 

R. Hemmen was aannemer op nr. 248. Aan z.z. 

249 woonde G. Siekman, hij was venter van 

kruidenierswaren, J. Winter heeft hier een 

rijdende winkel gehad. 

Einde Weerdingerkanaal z.z. 

Foto Weerdingerkanaal. z.z. 185, kapsalon 

familie Perdok. 

Foto is van ongeveer 1957, op foto staan 

v.l.n.r. A. Visser, Mevr. Visser, Teunie Perdok,  

kinderen zijn J. Visser, Piet en Thijs Perdok. 

B.B. 

 

 

 

 

 

VIOLENACTIE 2013 OBS ‘T KOPPEL 

Ook dit jaar was de violenactie een succes! 

Obs ‘t Koppel bedankt u voor de inzet en de 

bestellingen.  

 

Ouderraad OBS ’t Koppel 
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Stichting openluchtzwembad 

Nieuw-Weerdinge 
Raiffeisenstraat 15 

7831 HW Nieuw-Weerdinge 

Tel: 0591-532209 

 

Voorverkoop abonnementen 2013  
 

Donderdag 18 april van 18.00  - 20.00  
 
Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon / dochter opgeven voor de zwemlessen. 

Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement. 

Gezinsabonnementen alleen mogelijk voor gezinsleden op hetzelfde huisadres. 
 

Opening zwembad: zaterdag 27 april 2013 om 
13.00 uur 
 

  voorverkoop vanaf 28 april 2013 

□ gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €  85,00 €  102,50 

□ extra kind(eren) p.p. (vanaf 3 jaar) €  5,00 €  7,50 

□ persoonlijk abonnement €  50,00 €  60,00 

□ ik geef mij op als (schoonmaak)vrijwilliger   
 

 

Tarieven zwemles A 2013 €     80,00  voor het gehele seizoen  

Tarieven zwemles B of zwemles C 2013 €     40,00  voor het gehele seizoen  

Tarieven ZwemVaardigHeid of snorkelen of survival, 

 per cursus onderdeel 2013 €     35,00  voor het gehele seizoen  
 

Naam …………………………………………………….… Adres ……………………………….……….……………………….…. 

Postcode ……………………...…………….……….…. Woonplaats …………………….…….………….……………….…. 

Tel.nummer ………………….…………….…………… E-mail …….......................…….…………..………………….…. 
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naam ouder / verzorger: naam ouder / verzorger: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

 

Datum: ………………………………….………….…………. Handtekening: ………………….…………….…………………………. 
 

Betaling dient contant, graag gepast, te geschieden bij inlevering van dit formulier, pinnen is niet mogelijk. 

Zonder (pas)foto van elk gezinslid, voorzien van naam, worden formulieren niet in behandeling genomen. 
 

 

 

 

 

 

ROPARUN DOOR NIEUW-WEERDINGE (LOGO PLAATSELIJK BELANG) 

Eerste pinksterdag komt de Roparun (route Hamburg –Rotterdam) dit jaar voor het eerst door 

Nieuw- Weerdinge. Circa 100 teams vertrekken dit jaar vanuit Hamburg naar Rotterdam. 

 

Het is best de moeite waard om de teams aan te moedigen als ze door ons dorp komen. 

Bedenk iets leuks. 

 

Wat is Roparun: 

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar 

Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld 

op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt 

overigens ook uit het motto wat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer 

kunnen worden toegevoegd aan het leven". 

  

Sportief gezien gaat het erom de 570 kilometer tussen Hamburg en Rotterdam hardlopend te 

overbruggen. De lopers leggende afstand in estafettevorm af, en zijn in totaal zo’n 48 uur onderweg. 

Iedere loper legt dus in totaal ruim zeventig kilometer af, met een gemiddelde snelheid van ongeveer 

twaalf kilometer per uur. De loper wordt voortdurend begeleidt door twee fietsers, dit ook voor de 

veiligheid. Iedere fietser heeft aan het eindpunt dus 285 kilometer op de teller staan! Natuurlijk 

moeten daarvoor in de voorbereiding de nodige trainingskilometers worden gemaakt. 

De Almeloopers 

In 2013 doen de Almeloopers voor de vijfde keer meer aan de Roparun  Het enthousiaste en 

gedreven team bestaat uit acht lopers en vier fietsers, ondersteund door cateraars, 

fysiotherapeuten en chauffeurs. De uitdaging die zij aangaan is tweeledig.  

Minstens zo groot is die andere uitdaging; zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. Alle 

teamleden verkopen loten, zoeken sponsoren en dragen bij aan andere geldinzamelingsacties om 
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ook dit jaar weer een mooi resultaat neer te zetten. Uw bijdrage is natuurlijk van harte welkom, dit 

kan door een donatie te doen op rek.nr.: 14.27.06.353 t.n.v. Stichting Almeloopers, Almelo. 

  

De drie teams met de hoogste opbrengst en de zes teams die een prijs hebben gewonnen naar 

aanleiding van hun gelopen snelheid worden gehuldigd tijdens het eindfeest van de Roparun wat een 

aantal weken na de finish plaatsvindt. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de Roparun 

bekend gemaakt. De afgelopen eenentwintig edities van de Roparun is al meer dan 51 miljoen euro 

opgehaald voor zorg aan mensen met kanker. 

 

Nieuwsgierig, ook naar de diverse donaties per team: 

 

Kijk op www.roparun.nl 

ALLERLEI NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

Het is onvoorstelbaar, we zijn sprakeloos. Eind maart ontvingen 

we het trieste bericht dat mevrouw G. Hendriks-Meijers is 

overleden. Geesje was een onvermoeibare kracht in haar vele 

vrijwilligerswerk. Haar tomeloze inzet, ook voor het zwembad, 

zal alom gemist worden.  

We wensen haar familie, haar vrienden en een ieder die haar 

kende sterkte toe bij dit verlies.  

 

Donderdag 18 april, van 18.00 tot 20.00 uur, is er nog een voorverkoopavond van abonnementen en 

de gelegenheid tot het inschrijven voor de zwemlessen. In de vorige Streekbode heeft u allerlei 

informatie hierover kunnen lezen. We willen u er nogmaals op wijzen dat zonder inlevering van een 

goed lijkende, recente (pas)foto per abonnementhouder/gezinslid, de inschrijfformulieren niet in 

behandeling worden genomen. Er is bij het zwembad ook geen mogelijkheid tot pinnen.  

Het inschrijfformulier voor de abonnementen vindt u elders is deze streekbode. 

 

Dit seizoen zal er strikt op worden toegezien dat iedere zwembadgebruiker of -bezoeker een geldig 

toegangsbewijs heeft. Wij adviseren u om het abonnement bij elk bezoek mee te brengen, om zo 

teleurstellingen (en een eventuele verplichte aankoop van een dagkaartje) te voorkomen.  

Wij vragen u ook om de fietsen in de daarvoor bestemde rekken te plaatsen. Fietsen die binnen de 

gele lijnen staan, kunnen worden verwijderd, dit mede op advies van gemeente en hulpdiensten. Uw 

medewerking is hierbij nodig om ook uw kinderen hiervan op de hoogte te stellen.  

 

De voorbereidingen voor de opening en voor het zwemseizoen zijn in volle gang. Maar willen we het 

zwembad in stand houden voor Nieuw-Weerdinge dan zullen we er samen “de schouders onder 

moeten zetten”. Dat kan op verschillende, meerdere manieren:  

Door donateur te worden, een ‘club van 50 deelnemer’ te worden, of door als ondernemer een 

reclamebord te plaatsen, dit alles voor de nodige inkomsten. Of door u in te zetten als vrijwilliger. 

Voor en tijdens het zwemseizoen is het zwembad uw inzet, ook als vrijwilliger, hard nodig. 
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Heeft u nog een uurtje of een middag/ochtend per week of per 2 weken ter beschikking en wilt u het 

aanwezige team van vrijwilligers komen versterken om u in te zetten voor het zwembad in het 

onderhoud, bij de kioskwerkzaamheden, bij de schoonmaak, of tijdens activiteiten? Neemt u dan 

alstublieft contact op met het desbetreffende bestuurslid, want u bent zeer welkom. Voor opgave of 

informatie kunt u ook terecht bij Arie Groenwold, de vaste kioskmedewerker. Arie is gelukkig ook dit 

jaar weer bereid om de kiosk te bemannen.  

 

De opening van het zwembadseizoen is op zaterdag 27 april om 13.00 uur, dit in samenwerking met 

de Regiobank, onze ‘huisbank’, die meerdere, soms spectaculaire activiteiten zal mede-organiseren 

vanuit hun “activiteitentrailer” op het zwembadterrein, zoals o.a. een pannakooi en een wervelwind. 

U bent allen van harte uitgenodigd, de toegang is deze dag uiteraard gratis.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

ROEMENIË NIEUWS 

Wist u dat een groep sportieve kerkgangers op zaterdag 27 april  

een sponsorloop gaat lopen? Er wordt 10 km hardgelopen of 

 geskeelerd hier door het dorp. Dus goede kans dat u ons nog even 

 tegen komt. Maar het mooiste zou 

 natuurlijk zijn, als we u bij  

de finish zien staan (bij de baptisten  

kerk). Daar staat trouwens  

voor iedereen koffie en thee klaar, én er wordt wat lekkers  

verkocht. We doen dit om de jeugdreis naar Roemenië te bekostigen. 

Houdt de posters bij de winkels in de gaten voor meer informatie. Hopelijk tot 27 april! 
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      BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

 

Kom dan zaterdag 20 april naar: 

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge 

 

 

Aanvang 19.30 uur 
Inleggeld € 5,00 

Hiervoor 10 ronden + 2 superronden. 
 

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 

 

 
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen. 
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 NIEUWS VAN TURNGROEP AMICITIA  

We hebben sinds december niet stilgezeten en hebben 

sponsoren bereid gevonden om trainingspakken te sponsoren. 

Deze sponsoren zijn XXL-  Print en Belettering, Van Klinken 

Supermarkt en de Esperando’s .  Van XXL-belettering hebben we 

ook een tas gekregen voor de trainingspakken. Zij hebben er voor gezorgd dat onze meiden er mooi 

bij lopen tussen de wedstrijden door.  Op zaterdag 16 februari konden onze meiden de nieuwe 

trainingspakken laten zien tijdens de tweede onderlinge wedstrijd. Ook hier hebben onze meiden 

heel goed hun best gedaan en heeft Aurora in haar klasse een zilveren medaille gehaald, en Chirella 

bij de pupillen opnieuw een bronzen medaille.  

Nou zegt u onderlinge wedstrijden….. Ja, dit zijn wedstrijden gehouden in de Hunsowhal in 2e 

Exloërmond tussen gymverenigingen uit de omgeving, dit zijn : DET uit Valthe, DEKO uit 

Valthermond, Jahn II uit Stadskanaal, TC Noord uit Ter Apel/ Ter Apelkanaal, Tonegido uit Tweede 

Exloërmond, VIOS uit Schoonoord en Volhouden uit Borger. 

De volgende wedstrijd is 27 april aanstaande, ook weer in de Hunsowhal in 2e Exloërmond. U bent 

van harte welkom om onze meiden aan te moedigen.  

 

 

NIEUWS UIT DE TUIN…   

Deze keer wil ik graag de aandacht vestigen op de Buddleia, bekend 

als vlinderstruik. Je kunt door de diverse soorten vlinders die in de 

zomer op de bloemtuilen afkomen, heel veel plezier beleven aan 

deze struik of heester. Hij bloeit op het eenjarige hout en daarom is 

snoeien eind maart een goede zaak. Je krijgt dan veel jonge takken 

die bloempluimen geven en de struik wordt niet té groot. Zoals op de foto. In de volle grond zal hij 

natuurlijk wel forser worden. De droge bloempluimen er naast zijn van een zesjaar oude struik van 

zo’n 2,5 meter hoog. Mooi voor op de achtergrond in 

de tuin. Maar door ieder jaar zo laag mogelijk te 

snoeien kun je ze best in een kleine tuin hebben. En je 

kunt diverse vlinders zo mooi bekijken. Soms zitten ze 

met vier of vijf tegelijk op één bloem pluim. Ook heel 

mooi voor de kinderen en zo duur zijn de planten ook 

niet. 

 

J.Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel. 0591-521809) 
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NIEUWS VAN DE EHBO VERENIGING  

NIEUW-WEERDINGE  

Ben je voor je werk een EHBO diploma of 

reanimatiediploma + aed nodig, geef je dan op  

voor het cursus seizoen 2013/2014. 

Natuurlijk kun je ook lid worden van onze EHBO 

vereniging. Ook voor EHBO inzet van uw evenement(en) kunt u ons bellen.  

Voor informatie kunt u bellen met Peter Gelling (voorzitter) Tel. 0591-521239 

HALLO, ZWEMMERS VAN NIEUW-WEERDINGE 

Op dit moment, wanneer ik dit stukje schrijf, is het begin april en veel te koud  

voor de tijd van het jaar en kun je het nog niet voorstellen dat het zwembad over 

drie weken al weer open gaat. Desondanks is er al weer veel gedaan rond het bad en 

in de baden. Dit jaar zijn er geen spectaculaire veranderingen zoals een nieuw terras of  

nieuwe sanitaire voorzieningen.  

Wat betreft de zwemlessen in 2013 zijn er wel een aantal zaken veranderd. 

De zwemlessen beginnen dit jaar een week later omdat de basisscholen niet één  

week, maar twee weken meivakantie hebben. De lessen beginnen op maandag 13 mei.  

Ook zijn de dagen en tijden veranderd: 

- De A-lessen zijn dit seizoen op maandag, woensdag en vrijdagmiddag. Er wordt nu om  

  16.30 uur begonnen 

- Voor de B-lessen is de intensiteit aangepast. Van twee keer per week naar één 

  keer per week op de dinsdag . Aanvang hier ook om 16.30 uur. 

- De C-lessen zijn ook verplaatst naar de dinsdag, aanvang 17.15 uur 

- De zwemvaardigheid lessen 1,2 en 3 gaan door (mits voldoende deelname) 

  op de donderdag om 16.30 uur. 

Red Je Vriendje  (survivalzwemmen) 

Dit jaar hopen we ook weer voldoende deelnemers te hebben om dit diploma doorgang te laten 

vinden op de donderdag om 17.15 uur.  Bij dit diploma, de naam zegt het al, leer je hoe je jezelf, 

maar ook anderen kan redden uit allerlei situaties zoals onder een boot, vanaf een vlot, met een 

reddingstouw, met een spijkerbroek en nog veel meer. 

Ben je geïnteresseerd in een van de bovenstaande zwemlessen, dan kun je je opgeven op de 

voorverkoopdagen in zwembad de Wieke of op de openingsdag 27 april. 

Ik wens iedereen in elk geval een mooie zwemzomer toe en tot ziens bij de opening!! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Remon Lasker, badmeester. 
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DE OLYMPISCHE DROOM VAN DOUWE MOORLAG 

 

Ondanks geen subsidie van NOC/NSF vanwege het niet behalen van de 

Olympische spelen in London, waar Douwe niet verantwoordelijk voor 

was, heeft de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) 

ervoor gekozen om Douwe niet te laten vallen. Met een beperkt 

budget en middelen is het toch mogelijk om deel te nemen aan 

belangrijke internationale toernooien als Worldcup’s, Europees kampioenschap en 

Wereldkampioenschap. Douwe heeft ervoor gekozen om eerst voor een periode van twee jaar door 

te gaan.  

 

Nella Heemskerk blijft zolang zijn coach. Zij laat het volgende weten: 

‘We hebben vertrouwen in elkaar en dat maakt ons een sterk team. Komend weekend is het eerste 

“grote” optreden een World cup in Al Ain, gelegen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is een 

stad gelegen 120 km ten zuiden van Dubai. We proberen sponsoren te vinden om hem de 

mogelijkheid te geven meer te kunnen trainen en 

zoeken een mogelijkheid om een trainingstage met/tegen 

andere landen te bezoeken. Van een geweerfabrikant 

heeft Douwe een geweldige aanbieding gekregen. Het 

wapen waar hij nu mee schiet gaat goed, maar moet zo 

langzamerhand worden vervangen. Ondanks deze 

geweldige aanbieding (de meeste topschutters 

schieten met dit merk) hebben we nog niet helemaal de middelen, maar daar zijn we druk mee bezig. 

Dat wapen moet worden gebouwd en we hopen eind dit jaar het geld bij elkaar te hebben en het 

wapen te kunnen aanschaffen. Met steun van de bond, wapenfabrikant en de inzet van Douwe gaan 

we ervoor. 

 

 

BODYWARMERS VOOR VRIJWILLIGERS DE WENKE 

 

Wat een verrassing, wij als vrijwilligers van de 

Wenke kregen allemaal een warme 

bodywarmer aangeboden door de firma  

TIEKS TWEEWIELERS, 

daarvoor onze hartelijk dank!! ontbrekend op 

de foto,Hendrik.
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Geld is een 
vreemd goedje, 
wanneer je het 

bewaart, heb je er 
niets aan en 

als je het  
uitgeeft, ben je 

het kwijt 

Poen, poen, poen,…  

Eigenlijk wel logisch… dat we in een tijd van economische crisis druk bezig 

zijn met geld. Maar er gebeurt wel heel veel de laatste tijd: de media 

berichten dagelijks over allerlei financiële zaken. En als je er zelf nog 

vrij rustig onder was, moet je zo langzamerhand tot wel enige onrust 

gaan bespeuren. 

Als Europese Unie hebben we onze euro, waar we heel blij mee moeten zijn wordt 

ons steeds verteld. Ondertussen komen steeds meer eurolanden in de problemen. Eerst was het 

Griekenland, nu Cyprus en andere landen worden als volgende kandidaat genoemd. Voor Cyprus is 

door de eurolanden dus besloten dat spaarders mee moeten gaan betalen aan het reddingsplan voor 

Cyprus. De kleine spaarders werden nog wat ontzien was het goede nieuws. Je zal maar net je huis 

hebben verkocht en een aardig bedrag op je spaarrekening hebben. Inleveren dus. 

De Russische president Poetin onlangs in Nederland liet toen maar even weten: “De heffing op 

spaartegoeden bij Cypriotische banken ondermijnt het vertrouwen in het bankensysteem van de 

gehele eurozone”. M.a.w. beter investeren buiten de eurozone, in Rusland bij voorkeur.  

Nee, de eurozone staat er niet best op en het vertrouwen daalt. Aan de waarde van het geld wordt 

getwijfeld. Als je dan toevallig via internet naar je bankrekening kijkt en je ziet het saldo dalen  -

zonder dat vrouw en kinderen aan het winkelen zijn- dan slaat de 

angst helemaal toe. Het geld verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

Saldo lager en lager…. Het blijkt dan een aantal keren te 

gaan om een cyberaanval. Klinkt eng, maar gelukkig kon de 

aanval tot drie keer toe worden afgeslagen. In geval de 

aanval niet kan worden gepareerd, wat is dan ons 

lot? Onze rekeningen zullen toch wel ge“back-up”t zijn? 

Sommige mensen zeggen het spaargeld moet je gewoon 

opeten, wegsluizen of in een oude sok stoppen. Vooral 

ouderen schijnen hiermee bezig te zijn als we de media 

mogen geloven. Ouderen kunnen bij aanspraak op langdurige 

zorg ook aanspraak op hun spaargeld verwachten. En als je dan je 

huisje moet opeten, ligt dat zwaar op de maag. 

Van je geld afkomen is meestal niet zo moeilijk. Een middel om er vanaf te komen is het uit te geven 

aan één van de basis-behoeften van tegenwoordig: vakantie.  Overige aankopen worden uitgesteld 

voor deze basisbehoefte. Misschien kunnen we dan onze euro’s naar de eurolanden in grotere nood 

brengen: Griekenland, Cyprus, Spanje, Portugal en Italië. In 2012 gingen we al vaker naar het 

Middellandse Zeegebied. Een overweging waard? Als u toch van u laatste spaargeld af moet… 

Een bekende algemene wijsheid is echter: geld rolt gemakkelijker van je af dan naar je toe. En 

verdienen van geld is een kunst, maar het beheren een nog grotere. Wilt u toch goedkoper in uw 

basisbehoefte voorzien? Voor het weer kunt u vast ook in Nederland terecht deze zomer, want al het 

slechte weer hebben we toch wel gehad en al het goede zal dus nog komen. 

   G.B.J. Holterman 
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