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PAASONTBIJT DR. KLEVE-PROJECT 
  
Donderdag 1 april hebben we het 
paasontbijt gehad. Een avond van te 
voren alle tafels en stoelen klaargezet 
in de Badde en de tafels alvast gedekt 
en donderdagsmorgens weer vroeg 
aanwezig zijn. Toen kwam het brood 
en de eieren en het beleg. Dat moest 
ook allemaal verdeeld worden over de 
tafels. 
De beide groepen 8 van de Bentetop 
en t 'Koppel kwamen rond half 9 
binnen. Ook waren er aantal kinderen 
van de z.g Taalklas aanwezig. Deze 
kinderen zitten in Emmen op school 
en wonen ook in de omgeving, maar 
komen oorspronkelijk uit een ander 
land. Om verschillende redenen zijn 
ze naar Nederland verhuisd. Er kwamen kinderen uit Brazilië, Thailand, Duitsland, Angola en bijv. 
Kazachstan. 
Na het welkomswoordje van Ginie konden we eerst genieten van een lekker ontbijtje. 
Na het onbijt gingen de kinderen van de taalklas in groepjes een presentatie doen. Hierover kon je 
dan vragen stellen. Wat er bijv. heel anders was in Nederland dan in hun geboorteland, wat ze leuk 
vonden, wat ze hier minder leuk vonden. Hoe ze het eten vonden of ze veel vrienden hadden enz. 
Het was heel interessant om te horen hoe verschillend het toegaat in de verschillende landen. Ze 
vonden het zelf ook heel erg leuk om te vertellen over hun land.  Wat opviel dat bijna alle kinderen 
erover eens waren dat ze Nederlanders vriendelijk vonden en wat hun tegenviel was het weer! 
  
Het was een gezellige morgen en leuk om te horen hoe het toegaat in de verschillende landen. De 
kinderen van de taalklas waren erg vriendelijk en open. Als bedankje kregen ze allemaal een 
chocolade paashaas mee.  
  
Jeroen Roseboom ( maatschappelijke stage SKW en Dr. Kleve Project.) 
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STILLE TOCHT NIEUW WEERDINGE 
 
Op dinsdag  4 mei a.s wordt weer de jaarlijkse Stille Tocht 
in Nieuw Weerdinge gehouden. 
De Stille Tocht in Nieuw Weerdinge wordt voor de 25e 
keer gehouden. 
In het kader van 65 jaar herdenken is er dit jaar een foto 
tentoonstelling in  MFC de Badde. 
U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom in de Badde  
waar u een kop koffie wordt aangeboden en u  foto’s van 
ons dorp in de Tweede Wereldoorlog kunt bekijken. 
 
Om 19.45 uur vertrekken we naar de begraafplaats. Daar 
zal muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 minuten 
stilte in acht genomen, waarna  er een gedicht wordt 
voorgedragen. 
Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. 
Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein waar de stoet wordt ontbonden. 
 
Wij nodigen  u uit om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.  
Het 4 mei comité nodigt u (ook onze jeugd) van harte uit om mee te doen aan de “Stille Tocht”. 
 
4 mei-comité Nieuw Weerdinge. Info 0591 522017 
 
 
OPBRENGST PLAATSELIJKE COLLECTE ZOA-VLUCHTELINGENZORG 
 
De collecte van ZOA-Vluchtelingenzorg in 2010 is een succes geworden. Dankzij de enthousiaste 
inzet van 15 collectanten is in Nieuw-Weerdinge een bedrag van  € 923,33 opgehaald voor het werk 
van ZOA onder de vluchtelingen in Afrika en Azië. De plaatselijke werkgroep van ZOA-
Vluchtelingenzorg wil alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage.  
 
Sinds 1973 helpt ZOA-Vluchtelingenzorg mensen in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft 
voorgedaan. De organisatie biedt zowel noodhulp als hulp bij de wederopbouw en werkt daarin samen 
met de lokale bevolking. De organisatie is actief in elf landen in Afrika en Azië.. 
 
Projecten 
Met de opbrengst van de collecte kan ZOA-Vluchtelingenzorg diverse projecten uitvoeren. In 2010 
voert ZOA onder meer drinkwater- en sanitatieprojecten uit voor ontheemde families in Liberia en 
onderwijsprojecten voor kinderen in Uganda en Thailand. Daarnaast worden in 2010 
beroepstrainingen gegeven aan vluchtelingen in diverse landen en gaat ZOA verder met haar hulp 
onder vluchtelingen in Darfur (Sudan).  
 
Informatie 
ZOA wil recht doen aan de situatie van de vluchteling, van noodhulp tot en met wederopbouw. 
Uitgebreide en actuele  informatie over het werk van ZOA staat op de website www.zoa.nl. 
Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen met de afdeling Fondsenwerving en Voorlichting: 055 
3663339. 
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VERGEETACHTIG EN DAN? 
 
Dementie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk 
functioneren. Het begint meestal met geheugenverlies. In een later stadium worden dagelijkse 
handelingen en praten moeilijker en raakt het besef van tijd gestoord. Gedrag en karakter kunnen ook 
veranderen. Er wordt gesproken van dementie als de problemen samen zo ernstig zijn dat ze het 
functioneren in het dagelijkse leven belemmeren.  
 
Zorg voor mensen met dementie en geheugenstoornissen is erg intensief. Veel mantelzorgers  
en familieleden durven degene waarvoor zij zorgen niet meer alleen te laten, waardoor zij niet meer 
aan zichzelf of aan sociale contacten toekomen. Gevoelens van schaamte over het gedrag, onbegrip 
van de buitenwereld, verdriet om de achteruitgang die maken dat het juist ook mantelzorgers allemaal 
teveel kan worden.  
 
In Emmer Compascuum, Nieuw Weerdinge en omstreken is sinds enige tijd een PG team actief. Een 
team van gespecialiseerde medewerkers die geselecteerd zijn op basis van deskundigheid, kwaliteit 
en affiniteit met mensen met dementie en andere geheugenstoornissen. De medewerkers van het PG 
team bieden begeleiding en ondersteuning op maat bij de dagelijkse verzorging van mensen met 
dementie. Mantelzorgers worden ontlast, waardoor zij de zorg voor hun naaste beter aankunnen.  
 
Ook wordt voorlichting en advies geboden aan mantelzorgers hoe om te gaan met de ziekte. Met 
goede zorg kunnen mensen met dementie de eerste 6 jaar veilig en vertrouwd thuis blijven wonen.  
 
Voor meer informatie over het PG team kunt u contact opnemen met Kim Buikema, 
wijkverpleegkundige van het PG team stichting Icare op telefoonnummer: 06-10183801 
 
 
 

KERKDIENSTEN 
 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 
25 april 
Plaats: Roswinkel  
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten 
 
2 mei 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 
 
Baptisten Gemeente De Open Poort: 
25 april 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. De Raaf 
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DRENTSE WANDELVIERDAAGSE VOOR DE 22E KEER IN ODOORN! 
 
De Drentse wandelvierdaagse gaat op Hemelvaartsdag 
(13 mei) voor de 22e keer van start. De organisatie van 
het grote evenement is al in volle gang. Ruim 1300 
deelnemers hebben zich al aangemeld. Wilt u ook 
meedoen, dan kunt u zich tijdens de vierdaagse op het 
vierdaagseterrein in Odoorn aanmelden bij de 
inschrijfbalie.  
 
Door het zeer diverse aanbod van wandelroutes is er voor 
iedere wandelaar van de Drentse wandelvierdaagse wel 
een afstand die aansluit bij de behoefte. Alle dagen 
meelopen kan, maar één dagje meelopen is ook mogelijk. 
Bij de Drentse Wandelvierdaagse wordt er alles aan 
gedaan om de wandelaars een aantal onvergetelijke 
dagen te bezorgen. Na het wandelen is er ook nog volop 
gezelligheid in de vierdaagsetent. Elke middag is er live 
muziek en op zaterdag een groot feest met een loterij en 
aantrekkelijke prijzen. Voor de jeugd is er op vrijdagavond 
feest en disco in jeugdsoos “Hang Out” in Odoorn. 
 
Kennedymars 12 mei 2010 (80 km) 
De Kennedymars wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd. Op woensdag 12 mei om 22.00 uur 
wordt er gestart. Gedurende de hele nacht en de daarop volgende dag wordt er gewandeld en is er 
uitstekende verzorging voor de deelnemers. Voor de organisatie is het jubileum een reden om er dit 
jaar een extra feestelijk tintje aan te geven. 
 
Drentse Wandelvierdaagse 13 – 16 mei 2010 (10-20-30-40 km) 
De wandelingen van 10, 20, 30 en 40 km. brengen u op plaatsen, waar u anders wellicht aan voorbij 
gelopen zou zijn. Doordat er per afstand op verschillende tijden wordt gestart, is het mogelijk dat 
iedereen, ondanks het grote aantal deelnemers, wel gewoon lekker in een eigen tempo kan wandelen. 
Ook de hond mag mee, al moet die wel aangelijnd zijn.  
 
Jeugdwandelvierdaagse 13 – 16 mei 2010 (5-10 km)  
Voor de jeugd van de basisschool wordt een speciale Jeugdwandelvierdaagse georganiseerd. De 
jongste kinderen lopen iedere dag 5 km. en de oudere jeugd loopt 10 km. De wandeling wordt extra 
leuk door de spelletjes tijdens de rustpauzes rond het thema  “Op een onbewoond eiland”. De 
kinderen gaan schat graven, kokosnoot gooien, broodjes bakken en nog veel meer.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.dw4d.nl of even bellen met 0591-512345. 
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NIEUWS VAN ZWEMBAD “DE WIEKE” 
 
Als u dit leest is de eerste voorverkoop van de abonnementen al geweest, staat de volgende 
voorverkoop voor zaterdag 24 april gepland en start op 1 mei het nieuwe zwemseizoen voor zwembad 
“De Wieke”. Zie voor de exacte tijden elders in deze Streekbode. De voorbereidingen voor het seizoen 
zijn al geruime tijd, zichtbaar en onzichtbaar, weer in volle gang.   
 
Zichtbaar is dat vrijwilligers en bedrijven uit het dorp zich hebben ingezet voor o.a. het onderhoud. 
Hierbij kunt u denken aan het snoeiwerk en het aanleggen van een nieuw terras. Onzichtbaar zijn o.a. 
de vele gesprekken met de gemeente Emmen en het indienen van de jaarrekening 2009, die door de 
gemeente is goedgekeurd. De gesprekken hebben er voor gezorgd dat niet alleen de jaarlijkse 
exploitatiebijdrage van € 13.341,- door de gemeente is overgemaakt, maar daarnaast ook een 
eenmalig bedrag van € 33.000,- om de financiële verplichtingen uit het verleden te kunnen voldoen, 
waarvoor we de gemeente zeer erkentelijk zijn. 
 
Hierbij kunt u denken aan opgelopen achterstallige betalingen, doordat de inkomsten de laatste jaren 
niet gelijk liepen  met de uitgaven. De uitgaven voor alleen al de energiekosten en de totale 
brutoloonkosten bedragen jaarlijks samen  € 50.000,- daarnaast komen o.a. de kosten voor 
watercontroles, chloor, het water en waterzuivering, welke een bedrag van € 8.000,- tezamen vormen.  
De inkomsten bestaan o.a. uit de abonnementverkoop (€ 14.000,- in 2009), zwemlessen (€ 3.000,-) 
en de kioskverkoop. Daarnaast is er de onmisbare  financiële steun van de club van 50, de 
reclameborden en de donateurs.  
 
Om de energiekosten in de toekomst te drukken ziet het bestuur uit naar de komst van een 
biovergister, welke warmte zal leveren aan het zwembad. Waarbij de gaskosten dan met gemiddeld € 
9.000,-  teruggedrongen kunnen worden, dit afhankelijk van het weer tijdens het seizoen. 
 
Gedurende de afgelopen periode zijn meerdere bedrijven benaderd met de vraag om zwembad “De 
Wieke” financieel te steunen door middel van deelname aan de club van 50 of door plaatsing van een 
reclamebord. Hierop zijn nu al 26 positieve reacties gekomen, naast de al bestaande sponsoren.  Het 
bestuur wil al deze bedrijven en personen dan ook hartelijk danken voor hun steun om het zwembad 
in stand te kunnen houden. Halverwege mei zullen we de 10 euro donateurs benaderen voor hun 
bijdrage. Hiervoor zoeken we nog enkele vrijwilligers.  
 
De inzet van vrijwilligers is voor het zwembad helaas onmisbaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 
kiosk, de schoonmaak, het onderhoud en extra toezicht tijdens de zwemlessen en drukke periodes. 
Ook de activiteitencommissie kan extra handen goed gebruiken. Mensen die als vrijwilliger 
beschikbaar willen zijn kunnen zich melden bij het bestuur en de badmeester.  Rest ons te vertellen 
dat het zwembad deels voorzien is van een nieuwe coating. Dit als service en garantie van de 
desbetreffende firma, omdat de coating op meerdere plekken niet de kwaliteit had die men ervan 
mocht verwachten.  Het bestuur bestaande uit Belinda Helder, Jannet Hofman, Tjitske Katuin, Teunie 
Perdok en Johnny Scheven hoopt u te ontmoeten in het zwembad. 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 
Foto van gymnastiekvereniging Vlug en Lenig, jaren vijftig vorige eeuw. 
Achterst rij, Dienie Huizing, Antje Veen, nb, Tjeerdsma, Clara Brands, Pietertje Huizing, nb, 
Wachtmeester, nb, Bijlsma, 
Voorste rij, Betsie 
hendriks, nb, nb, 
Vos, Trientje 
Faber, Antje 
Wolters. Wie weet 
de overige 
namen. 
  
Gymnastiek 
vereniging 
Amicitia bestaat 
deze maand vijftig 
jaar 
In 1935 zijn in 
Nieuw-Weerdinge 
twee gymnastiek 
verenigingen 
opgericht te 
weten V.O.M.O.S. 
(Veel oefeningen maken ons sterk) en V.E.L. (Vlug en Lenig).  
Oefenruimte voor V.O.M.O.S was bij cafe Oosterhof. 
V.en l. trainde in Cafe Scholten resp. Soer, resp. Hogeling bij het Tweede Kruisdiep. 
In April 1960, vijftig jaar geleden, gingen de verenigingen samen verder onder de naam Amicitia 
(vriendschap) met meer dan 500 leden. De samenwerking werd gevierd met het opvoeren van een 
Jubileum-Show-Revue genaamd "De Draaideur" geschreven door J. Pol en opgevoerd door talenten 
uit beide verenigingen.  
Vier avonden was het volle bak bij cafe Oosterhof. Bijzonderheid was dat één uitvoering op   5 mei in 
samenwerking was met de Oranjevereniging en de Vereniging voor Nationale en andere feesten. 
 
Reaktie 521703 B.B. 
 
 
FOTOTENTOONSTELLING OVER HET ONDERWIJS IN NIEUW-WEERDINGE 
 
De werkgroep: “Historisch Nieuw-Weerdinge” heeft de fototentoonstelling een half jaar uitgesteld en 
doet een nieuwe oproep. Heeft u nog foto’s, tegeltjes, handwerkjes, figuurzaag knutsels of i.d. en u 
wilt die wel laten tentoonstellen, laat het ons dan weten. Foto’s kunnen we inscannen en afdrukken 
zodat niet uw originele foto gebruikt hoeft te worden. Er zijn al diverse mensen van buiten ons dorp die 
gereageerd hebben op de stukjes in het Dv/hN , nu het eigen dorp nog. Kijk alstublieft uw albums nog 
eens na. Het is voorjaar. Pluis uw kasten eens uit. Rommel nog eens op zolder. Wie weet wat er 
allemaal nog tevoorschijn komt. Voor reacties kunt u bellen met: Harmannus Heeres, tel: 527010, 
Tieme Idema, tel: 521459, Egbert Pepping, tel: 522240, Ab Kruit, tel: 521470 Jans Hilgen, tel: 521356 
en Gea Soer, tel: 527161. 
 



Streekbode 
22 april  2010 

 
 
 

 
 

7

PEUTERSPEELPLAATS ’T KRUMMELHOF 
 
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van VVE (vroege voorschoolse educatie). Wat betekend 
dat nu. De peuterspeelzaal heeft dit jaar allerlei materialen ontwikkeld en aangeschaft om de 
Nederlandse taal bij de kinderen te verbeteren. Er is een methode aangeschaft die ‘Puk en Co’ heet 
en er zijn themadozen en spelletjes ontwikkeld die bij de thema’s van Puk en Co passen. De tutor op 
wijkniveau is actief en de peuters mogen nu ook 3 dagdelen naar de peuterspeelzaal. Al met al een 
heleboel zaken die bijdragen aan het verbeteren van de taal. Wat is er nu mooier als je het hebt over 
ziek zijn, dat er ook een mooie ziekenwagen is, leuke doktersspullen, verkleedkleren etc. Een en 
ander is natuurlijk door Sedna betaald, maar de thema kisten zijn mogelijk gemaakt door een gift van 
de ‘Piratencombinatie’. Daarvoor nogmaals hartelijk dank. De peuterspeelzaal heeft een bijzonder 
actieve ouderraad die ook hun (financiele) steentje willen bijdragen. Bezoek daarom de kraam tijdens 
de jaarmarkt en draag ook uw steentje bij. 
 
 
  
AEROBICS OF DAMESGYM  
 
In Roswinkel is er nog plaats voor: 
Aerobics                                         dinsdagavond      19.00-19.45 uur 
Damesgym (v.a. 15 jaar t/m ....)    woensdagavond   20.15-21.15 uur 
Kom kijken of meedoen! Ter kennismaking zijn de eerste drie lessen vrijblijvend.  
De gymlessen worden gegeven in het Dorpshuis aan de Stad 15.  
 
Inlichtingen: gymnastiekvereniging REO, A. Schuring 0591-357357 
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vrijdag 30 april 
Sportpark Nieuw-Weerdinge 
(Bij slecht weer in de Mondenhal) 

Aanvang 12.00 uur 
 
* 

Maar liefst 22 teams uit ons dorp binden dit jaar de 
strijd aan om de Wachtmeesterbokaal. 

* 
Natuurlijk is er weer een grote verloting met prachtige 

prijzen, beschikbaar gesteld door onze middenstand.  
* 

Ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen en 
voor een hapje en een drankje zijn beide sportkantines 

open. 
* 

Als u een leuke middag wilt beleven, bent u van harte 
welkom! 

De toegang is gratis!! 


