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STICHTING ALGEMENE VOEDSELBANK ZUIDOOST-DRENTHE 
 
De Voedselbank Zuidoost Drenthe heeft sinds een jaar een uitgiftepunt in  
Nieuw-Weerdinge. Om de 14 dagen worden vanuit Emmen voedselpakketten verspreid naar 
verschillende dorpen in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.  
 
De Voedselbank is een onafhankelijke landelijke stichting en wordt gerund door vrijwilligers. 
In deze tijd van economische crisis kunnen mensen door allerlei omstandigheden in financiële 
problemen komen.  
Informatie kunt u vinden op de website: www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl 
Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u zich telefonisch of per mail 
aanmelden bij de Voedselbank in Emmen, tel. 06-18678558,   voedselbankzod@planet.nl  
of bij: R.de Boer Tel. 0591-522079   rrdeboer@hetnet.nl   
 
 
WERKEN IN DE NATUUR VAN EMMEN  
 
Op Zaterdag 7 november vindt de Nationale Natuurwerkdag plaats. In Emmen wordt dan 's morgens 
de omgeving van een heideveld in het Noordbargerbos onder handen genomen door leden van de 
IVN-afdeling Emmen in samenwerking met  
Staatsbosbeheer. Er wordt gewerkt van 9.15 uur t/m 12.45 uur.      
 
Wilt u een handje helpen? Wel graag aanmelden bij Herman J. Weegenaar, tel. 0591-615361 of e-
mail: hjweegenaar@kpnplanet.nl 
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SPORTHAL “DE MONDENHAL” BESTAAT OP 11-11-2009 20 JAAR! 
  
Op woensdag 11 november bestaat onze sporthal “De Mondenhal” al weer 20 jaar. Reden genoeg om 
eens even in de geschiedenis te duiken hoe de sporthal tot stand is gekomen. 
       
Begin 1985 opperde Plaatselijk Belang het idee om een sporthal van de grond te krijgen.  
Het toenmalige gymgebouwtje was veel te klein om balsporten te spelen.  
Al gauw daarop werd een commissie gevormd die de haalbaarheid moest toetsen onder de bevolking 
en vervolgens contact zocht met de gemeente Emmen.  
De gemeente Emmen was er in principe wel voor, maar stelde hoge eisen, er moest binnen een krap 
budget een sporthal gebouwd worden die aan alle eisen moest voldoen.  
Daarnaast moest de provincie fl.100.000, - bijdragen en eveneens moest de bevolking van Nieuw-
Weerdinge fl.100.000, - op tafel zien te krijgen.  
Om de ton op tafel te krijgen startte in januari 1987 het tonnetjesproject in Nieuw-Weerdinge. Op veel 
plaatsen in Nieuw-Weerdinge stonden kleine tonnetjes waar men geld in kon doen en er werden veel 
acties ondernomen, zoals sponsorlopen, veilingen, collectes e.d.  
Zelfs werd er door de wielervereniging Toerlust een sponsortocht ondernomen vanuit het Italiaanse 
Verona naar Nieuw-Weerdinge!  
Een afstand van ruim 1400 km die in zes dagen werd volbracht.  
In oktober 1987 hadden we de ton bij elkaar!  
Op 29-10-1987 werd de Stichting Sporthal Nieuw-Weerdinge opgericht.  
De start van de bouw liet echter nog lang op zich wachten.  
Gedeputeerde Staten van Drenthe waren niet bereid om fl.100.000, - bij te dragen. Uiteindelijk schonk 
de Gemeente Emmen het resterende bedrag en kon de bouw begin 1989 beginnen.  
Na heel veel werk door zeer veel vrijwilligers werd De Mondenhal op 11-11-1989 geopend. 
 
Nu, na 20 jaar, is de Mondenhal nog steeds in goed onderhouden staat, dankzij het goede werk van  
vrijwillige beheerders, schoonmaaksters en vrijwilligers voor hand- en spandiensten. 
 
Het bestuur. 
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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 Roswinkel is sinds begin van dit jaar een   PG-team 
van Icare 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 van Icare. 
Telefoonnummer 06-10183801.  
 
 
 
HET BESTE IDEE VAN EMMEN E.O. 
 
EMMEN - In november start de wedstrijd Het Beste Idee van Emmen e.o.  
Deze wedstrijd is bedoeld voor alle groep 7 en 8 leerlingen van basisscholen in Zuidoost Drenthe.  
Een idee waarover? Een apparaat of product, een plan om je buurt of woonplaats mooier te maken, 
een manier om de wereld op een of andere manier te verbeteren.  Alles kan en mag! 
Inschrijven uiterlijk 6 november via de website www.hetbesteideevanemmen.nl  De finale is op 
woensdag 13 januari 2010. De 5 beste uitvinders gaan hun idee presenteren aan een speciale 
vakjury. 
Er zijn fantastische prijzen te winnen! 
1e prijs: minilaptop, 2e prijs: Wii, 3e prijs: iPod nano 8Gb, 4e en 5e prijs: iPod shuffle. 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het Technasium en het Vakcollege van het Hondsrug 
College te Emmen. 
Contactpersonen 
Henri Pragt:          HGJ.Pragt@hondsrugcollege.nl  
Ruud Bennaars:   PTR.Bennaars@hondsrugcollege.nl     
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 

 
Foto bouw sluis Eerste Kruisdiep 1916. 
 
Op deze foto kijk je naar de plaats langs het Verbindingskanaal, gelegen in het Roswinkelerveen. Op 
de achtergrond zie je allemaal bulten turf. 
 
Het veenschap Roswinkelerveen, groot 1258 ha is opgericht op 3 maart 1906.  
Gelegen in de marke van Roswinkel, ontstond zuidwestelijk van dit oude zanddorp de jongste 
veenkolonie der gemeente Emmen, Roswinkelerveen.  
 
In de jaren dertig van de vorige eeuw, waren alle hoofdkanalen voltooid met daarlangs lopende wegen 
(zandpaden). Op alle plaatsen waren één of meerdere huizen gebouwd.  
 
In 1920 kwam er de openbare lagere school 2 Roswinkel. In de jaren zestig had het geen 
bestaansrecht meer en is toen afgebroken. De bevolking vertrok  naar andere dorpen en velen zijn 
Nieuw-Weerdinger geworden. Nu is het een groot kaal gebied met nog enkele huisjes. 
 
Reactie 521703   B.B. 
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WIJNGENOT  Smokkelwijn 
 
Het is al heel te  lang geleden, dus u hoeft niet meer de moeite te nemen om aangifte te doen.  
 
Ik moest een lading wijn ophalen uit Duitsland en het liefst mocht niemand dit weten.  Snap U?  
In een oude Opel Ascona reden we in de 80er jaren ‘s avonds de grens over naar onze oosterburen. 
Het was slecht weer. Harde regen en veel wind.  
De rubbers van de ruitenwissers waren niet echt optimaal meer, dus we moesten goed opletten. 
Op plaats van bestemming aangekomen stonden daar de dozen met het heerlijke vocht al klaar. 
 
Snel de kofferbak vol geladen en zoals het volgens traditie gewoon is werd een nog lekkere fles wijn 
opengetrokken om op ons succes te drinken. 
Dat het niet bij 1 fles bleef bleek al snel duidelijk.  
Maar ja, we moesten toch weer terug.  Dus door de Dornfelder beneveld begonnen we           ‘s nachts 
aan de terugtocht. We konden natuurlijk niet via de officiële weg, maar dat is toch wel duidelijk! 
 
Het weer was nog slechter geworden, maar de ASCOONAA  knorde lekker verder.  
Ineens een knap. De stang van de ruitenwisser was  gebroken.  
We konden vanzelfsprekend  niet de nacht hier doorbrengen midden in het niemandsland. Het risico 
was te groot om gezien te worden. En het was koud en nat. 
 
Het begon steeds harder te regenen en waaien. Gelukkig had ik nog een stuk touw in de kofferbak die 
ik aan de ruitenwissers vastbond. Aan mijn kant het touw het raam binnen en aan de kant van mijn 
vrouw ook .  
Zij moest half uit het raam hangen en trok dan de ruitenwissers naar rechts. Dan trok ik ze weer terug. 
Onder het stuur door turen had ik nog een klein beetje zicht om verder te rijden.  
                                                                                                                                                                                        
Ach ja, in die tijd mocht dat. Het regenwater hoosde naar binnen en we zagen eruit als verzopen 
katten, beneveld door de DORNFELDER. Zo hebben we meer dan een uur gereden en maar hopen 
dat we niet aangehouden werden.  
Hier uit blijkt maar weer dat wijn smokkelen wel een avontuur is en veel herinneringen oplevert. 
Maar we zijn goed aangekomen en als ik Dornfelder drink, denk ik nog vaak terug aan dit avontuur. 
 
Vineuze groet.  Een oude wijn smokkelaar. Rien. 
 
 
 
 
OPTREDEN STONE FREE IN CAFE DE ROOS TE WEERDINGE 
 
De Blues-Rock formatie Stone Free laat de Woodstockperiode herleven in Café de Roos in Weerdinge 
(Emmen) met nummers van Jimi Hendrix, the Stones, the Kinks, Eric Clapton en vele anderen.  
Datum en tijd: zaterdag 14 november, 22.00 uur  
Entree: kaarten kosten € 7,50. 
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De Zonnebloem 
 
Begin oktober zijn wij met “De Zonnebloem” weer een middagje weggeweest. 
Deze middag zouden wij een theatervoorstelling krijgen i.v.m. het 60 jaar bestaan van De 
Zonnebloem. Deze middag zouden de gasten en de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Ik kan u 
vertellen dat is gelukt.  Wij gingen met z’n allen in de bus daarheen. 
Iedereen was in een vrolijke stemming.  De middag was in het “Hotel Eden” in Emmen.  
Deze middag traden  Lucie deLange, Henk Poort en Danny de Munk voor ons op. 
Het was echt een prachtige voorstelling. Met leuke sketches en herkenbare liedjes. We hebben die 
middag heel wat af gelachen. Iedereen was er dan ook over eens dat het een geweldige middag was. 
Maar voor een van onze gasten was het  wel een hele speciale middag. Na de voorstelling kwam 
Danny de Munk speciaal voor haar nog even naar beneden om haar een foto met handtekening te 
overhandigen. Ook mocht ze zelf nog even met Danny de Munk op de foto. Een van onze vrijwilligers 
had ook nog even de kans om met hem op de foto te komen. Toen maar weer in de bus op weg naar 
huis. In de bus zat iedereen voldaan na te genieten van een heerlijk middag “Zonnebloem”.  
 
Van het bestuur en vrijwilligers  van de “Zonnebloem”   
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Emmen Revisited peilt de meningen 
 
De afgelopen weken hebben we met ca. 40 mensen in het dorp gesproken. De meeste 
gesprekken zijn gevoerd door dorpscoördinator Paul Blaauwgeers, die een flink aantal 
ochtenden in de Badde ‘spreekuur’ hield. In de gesprekken kwam heel veel op tafel. Positieve 
zaken maar ook minder positieve. Zo krijgen we steeds meer een totaalbeeld van wat er in het 
dorp aan de hand is. Op 10 november gaan we het totaalbeeld presenteren voor het 
dorpsplatform en de mensen waarmee de gesprekken zijn gevoerd. Met daarbij de vraag of het 
beeld klopt en of we nog zaken vergeten hebben. 
Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er forse problemen zijn met de ‘oude bouw’. Het aanzien 
van de buurt gaat achteruit, er zijn lelijke open plekken waar iets mee zou moeten gebeuren, 
en er wonen mensen die ondersteuning nodig hebben. En ook de woningen zelf vragen 
aandacht op het punt van isolatie en gehorigheid. 
Verkeersproblemen zijn ook door heel mensen genoemd. Er wordt te hard gereden en er zijn 
onveilige situaties in het dorp. Ook zijn er te weinig speelvoorzieningen of ze worden 
onvoldoende onderhouden. Wateroverlast en onderhoud groenvoorzieningen zijn ook 
veelgenoemde thema’s. 
Sociaal gezien hebben we ook het nodige gehoord. Een greep uit de constateringen: 
- laatste tijd veel echtscheidingen in het dorp 
- er zijn kinderen met taalachterstanden 
- moeilijk voor nieuwkomers om ‘er tussen te komen’ 
- er zijn best veel vrijwilligers maar je moet ze wel vragen 
- sommige ouderen voelen zich onveilig 
- verenigingen werken weinig samen 
- een informatiepunt voor ouderen wordt gemist 
- er is weinig contact tussen ouderen en jongeren 
We vonden verder dat we te weinig jongeren uit het dorp hebben gesproken. Daarom hebben 
we op 7 oktober met 10 jongeren om de tafel gezeten in de jeugdsoos van de Badde. Het was 
een nuttige avond. Belangrijke constatering was dat de jongeren zich goed thuis voelen in 
Nieuw-Weerdinge maar dat ze een goede plek missen waar ze onder elkaar kunnen zijn. 
Kortom het beeld van Nieuw-Weerdinge wordt steeds completer. Waarmee de bouwstenen 
voor het programma - wat moet er in het dorp gaan gebeuren? - steeds duidelijker worden. 
Wordt vervolgd! 
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Jeugdsoos de Badde 
Presenteert 

 
 
 
MOVIE NIGHT 
G.I. Joe – Rise of the cobra 
Bruno 
Underworld – Rise of the lycans 
 
 
 

 Wanneer:      Zaterdag 31-10-2009  
Tijd:             19.00u tot 00.00u 
Waar:   Jeugdsoos De Badde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


