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BEDRAG GESCHONKEN AAN KLEVE-COMITÉ 
 
Onlangs nam de heer Henk Meijer afscheid als directeur van de RABO vestiging Emmen – 
Coevorden, om hierna een andere functie binnen het bedrijf te aanvaarden. 
Op zijn verzoek gaven de genodigden op zijn afscheidsreceptie in plaats van cadeaus geld, dat de 
heer Meijer wilde schenken aan het “Kleve–comité” in Nieuw-Weerdinge. 
De leden van dit comité  zetten zich al acht jaar ervoor in om de leerlingen van de groepen acht van 
de beide basisscholen in Nieuw-Weerdinge door middel van verschillende projecten een en ander bij 
te brengen over “respect”. Respect voor de eigen woon- en leefomgeving, respect voor mensen met 
een ander geloof, van een ander ras , een andere nationaliteit, enzovoort. 
Dat de RABO-bank deze projecten een warm hart toedraagt, blijkt wel uit het feit dat enige jaren 
geleden vanuit het Stimuleringsfonds van de bank al eens een bedrag van € 3500 is geschonken. 
De op de receptie aanwezige gasten ondersteunden het voorstel van de heer Meijer van harte: een 
bedrag van € 1425 werd ingezameld , welk bedrag inmiddels aan het Kleve-comité is overgemaakt. 

 
 
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 onder het genot van een kop koffie 
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 
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KERKDIENSTEN 
 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 
11 april 
Plaats: Het Anker  
Tijd: 10.00 uur, voorganger: dhr. Zondag 
18 april 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
 
Baptisten Gemeente De Open Poort: 
11 april 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Berkemeijer 
18 april 
Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 
 Gastendienst 
 
 
REUMAFONDS BEDANKT REGIO NIEUW-WEERDINGE 
 
Het reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de regio Nieuw – Weerdinge 
voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke 
collecteweek van 7 tot en met 13 maart 2010 is in Nieuw-Weerdinge in totaal 1453,90 euro 
opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. 
 
Onzichtbare ziekte 
Reuma zo snel mogelijk de wereld uithelpen is van groot belang. Ruim 2,3 miljoen mensen in 
Nederland leven met pijn en beperkingen als gevolg van reuma of artrose. Bij alles wat zij doen 
moeten ze rekening houden met hun ziekte. En dat geldt niet alleen voor oudere mensen: ruim 3000 
kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde jeugd als gevolg van reuma. Zij kunnen niet vrijuit 
spelen met leeftijdgenoten door pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat. Ook het vaak zware 
medicijngebruik met bijwerkingen zoals misselijkheid beperkt de levenskwaliteit. Reuma drukt 
bovendien de samenleving als geheel. Tweederde van alle reumapatiënten is jonger dan 65 jaar en 
behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid en de zorgverlening kosten circa 13 miljard euro per jaar. Het feit dat reuma zo 
veel mensen direct of indirect treft is relatief onbekend. Reuma is een vrij onzichtbare ziekte; op het 
eerste gezicht is weinig merkbaar van de ingrijpende en verreikende impact ervan. 
 
Steun van iedere Nederlander nodig 
Het reumafonds is de grootste financier van wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Dit is 
mogelijk mede dankzij het geld dat met de jaarlijkse collecte wordt opgehaald. En andere zeer 
belangrijke taak van het Reumafonds is voorlichting geven over reuma en leven met de ziekte. Het 
fonds vraagt brede maatschappelijke aandacht voor de impact van reumatische aandoeningen. Voor 
deze inspanning krijgt het reumafonds geen overheidssubsidie. De bijdrage van iedere Nederlander is 
dan ook essentieel. 
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DE ZOVEELSTE WIJNPROEVERIJ !!!!!! 
 
Al weken lopen de mannen te plannen hoe ze elk hun echtgenote zouden overtuigen hen naar hun 
zoveelste wijnproeverij te laten gaan.  
Na vele weken denkwerk en overleg, worden de plannen concreter. Enkel de vrouw van Jan, wil hem 
niet laten gaan. 
Een beetje teleurgesteld vertrekken de mannen de volgende woensdag naar hun locatie vlak bij het 
station. Wanneer ze aankomen zien ze tot hun verbazing dat het licht al brand en dat de wijnglazen 
reeds klaar staan, de wijn gedecanteerd en Jan bezig is hapjes te maken voor de proeverij. 
De andere mannen zijn verrast  hun vriend te zien, maar toch ook nieuwsgierig naar wat Jan heeft 
moeten doen om toch weg te mogen gaan. 
Eén vraagt: “Sinds wanneer ben jij al hier?” en een ander “Hoe heb jij het toch voor elkaar gekregen 
weg te mogen van je vrouw?” 
Jan antwoordt: “Gisteren, in de vooravond, zat ik schijnbaar triestig in mijn stoel. Plots voelde ik 
warme poezelige handjes voor mijn ogen en zei mijn vrouw: ‘k zal je snel laten opkikkeren!” 
Ik keek op en zag mijn vrouw in sexy lingerie gekleed. In haar ogen had ze een ondeugende blik, die 
had ik al in geen jaren meer gezien. Ze pakte mijn hand en nam me mee naar de slaapkamer. Daar 
stonden meer dan 10 kaarsen te branden en die verspreidden ook nog eens een speciale geur. 
Opwindende aroma’s aldus mijn vrouw. Ze gaf me handboeien en gebood haar aan het bed vast te 
maken. Dat heb ik maar gedaan. 
En toen zei ze: “En nu mag jij doen wat je maar wilt!” 
 
En voilà, hier ben ik dan !!! 
 
Vineuze groet. Rien. 
 
 
 

 

VIOLENACTIE OBS ‘T KOPPEL 
 
Mede namens alle groepen van  OBS ’t Koppel willen wij 
iedereen nog hartelijk danken voor de bestellingen en alle hulp 
van de kinderen, ouders en leerkrachten. 
Wij kunnen weer terugzien op een succesvolle dag, waarvan 
de opbrengst net zoals voorgaande jaren weer goed besteed zal worden. 
 
Nogmaals bedankt, 
 
Ouderraad OBS ’t Koppel 
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DANSEN IN DE BADDE 
 
Zaterdag 10 april is er dansen in De Badde 
Stijldansen: oude dansen, country, voor elk wat wils 
Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. 
 

GREPEN UIT HET VERLEDEN 
"De Voor" 
In 1973 kreeg het 
Sociaal Cultureel 
Werk de voormalige 
o.l.s.2 als 
onderkomen. 
Deze stond aan het 
Weerdingerkanaal 
n.z., waar nu 
huisnummers 186 
en186A gevestigd 
zijn. 
Deze school, 
gebouwd in 1897, 
werd oorspronkelijk 
Weerdingerveen 1 
genoemd. Later werd 
het o.l.s.2 Nieuw-

Weerdinge. 
In 1954 is er een nieuwe o.l.s.2 gebouwd aan het Gedempte Achterdiep. Vanaf die tijd diende de oude 
school voor diverse doeleinden, o.a gymnastiekles, en in 1967 trainde de pas opgerichte 
volleybalvereniging Nivoc er. Vanaf 1973 kreeg het een bestemming voor Sociaal Cultureel Werk. Het 
werd "De Voor" genoemd, dat staat voor: Voor Ontspaning Onderwijs en Recreatie. Veel activiteiten 
voor kinderen en volwassenen werden hier georganiseerd onder begeleiding van de heer Piet Faber. 
In 1983 werd Faber opgevolgd door Jan Donkelaar, die kreeg in september 1983 assistentie van 
Grietje Westerhof. 
Jan bleef hier tot1990 werkzaam en Grietje tot1991. In 1983 begin 1984 is het gebouw 
gemoderniseerd voor een bedrag van 150.000 gulden. In 1985 maakte het S.K.W. een echte "kraak-
actie" mee. Jongeren die er niet mee akkoord gingen dat het schuurtje achter de Voor gebruikt ging 
worden voor een werkervaringsproject, bezetten dit schuurtje; twee dagen en een nacht hielden ze het 
schuurtje bezet en behaalden daarmee de regionale pers. In 1989 startte in de jeugdsoos van de Voor 
het alcohol-matigingsprojekt Ken je maat, dat samen met het Consultatiebureau voor Alcohol en drugs 
werd opgezet en dat daarna werd overgenomen door veel andere SKW instellingen in Drenthe en 
daarbuiten. In 1992 werd de jeugdsoos uit Nieuw-Weerdinge de trotse bezitter van de Anti-Alcohol-
trofee, beschikbaar gesteld door het Drentse Consultatiebureau (CAD). Na de opening van "De 
Badde" in 1994, was de oude school overbodig en heeft plaats gemaakt voor twee woonhuizen 
  
Reactie 521703   B.B. 
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Evenals voorgaande jaren willen wij als jeugdraad  
weer een geraniumactie houden 

 
 
 
 
 
 
 

 
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april van ´s 

avonds 18:00 uur tot 20:00 uur kunt u ons aan de 
deur verwachten. 

 
De geraniums kosten € 1,75 per stuk 

en 3 stuks voor € 4,50 
 
 

U kunt de geraniums alvast bestellen bij:  
Roelie v/d Sluis tel 52 28 99 of bij  

Harma Haan tel: 52 19 83 
 

Jeugdraad Protestantse kerk Nieuw Weerdinge / Roswinkel 
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TOPDRUKTE BIJ 
NOTARISSEN NA 
TV-UITZENDING 
TROS RADAR 
 
'De telefoon staat 
roodgloeiend'; aldus Mr. 
Gerjanne Hilgen, notaris 
bij van Roosmalen Fissering Hilgen advocaten notarissen, afdeling notariaat. 
Aanleiding voor deze drukte is een uitzending van Tros Radar. In deze uitzending werden mensen 
opgeroepen om hun testament aan te passen (zogenaamde 'tweetrapsmaking') om te voorkomen dat 
er te veel erfbelasting (voorheen successierechten) betaald moeten worden bij het overlijden van een 
partner. 
Veel Nederlanders hebben jaren geleden een testament laten maken om hun nabestaanden verzorgd 
achter te laten. Maar er is de laatste tijd veel veranderd op het gebied van erfrecht en erfbelasting. 
 
In 2003 is in de wet geregeld dat kinderen niet zo maar hun erfdeel kunnen opeisen. Het kan zo zijn 
dat de langstlevende erfbelasting moet betalen voor de kinderen. Dus niet na het tweede overlijden, 
maar na het eerste overlijden al. 
 
Met ingang van 1 januari 2010 is de successiewet aangepast en zijn de tarieven gewijzigd. Het is dus 
verstandig om uw testament opnieuw onder de loep te nemen. 
Het bedrag dat aan erfbelasting betaald moet worden kan oplopen tot enkele duizenden euro's.  
Op de site van www.trosradar.nl kunt u het hele verhaal nogmaals horen en zien. 
 
Van Roosmalen Fissering Hilgen| advocaten notarissen is gevestigd op 3 locaties, te weten in 
Emmen (De Bukakkers 16), Emmer-Compascuum (Spil 2/4) en Klazienaveen (Van Echtenskanaal nz 
164).  
Voor meer informatie kunt u bellen voor een gratis afspraak of langskomen op onze kantoren. We 
zijn  bereikbaar op 0591-317200 (Klazienaveen), 0591-374354 (Emmer-Compascuum) of 0591-
656420 (Emmen)  of www.vrfh-notarissen.nl. 
 
 

 
STAMPOTBUFFET   STAVO 
SUCCESVOL 
 

 
27 maart was het weer zover. 
Voor zowel de spelers van het Bingo als van het Kaarten van de donderdagmiddag en -avond in De 
Badde, was er door de STAVO weer een stamppotbuffet met daar achteraan een gezellige avond 
georganiseerd. 
Om 17.30 uur begonnen we met het stamppotbuffet, dat weer perfect geregeld was door de fam. 
Dijkstra. 
Iedereen was al bijna volgegeten, toen de toetjes binnen werden gebracht, met onder anderen ijs, 
vruchten en gebak. Alleen al door er naar te kijken, hoe mooi alles bereid was, vergat je alweer dat je 
eigenlijk al vol zat. 
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Ik kan u verzekeren, het is allemaal opgegeten. 
Om 19.30 uur kwam de koffie op tafel en om 20.00 uur begon de toneelvereniging uit Emmer 
Compascuum iedereen met het stuk “de tuunkabouters” te vermaken, wat goed lukte want er werd in 
de zaal flink gelachen. 
Aan het eind van de avond ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis. 
 
Wilt u ook deelnemen aan deze groepen? Wij hebben op donderdagmiddag Bingo (kosten € 3,--) 
 
En op donderdagavond kaarten. Kruisjassen, Klaverjassen en Jokeren (kosten € 2,50) 
 
Kom gerust eens langs. 
 
Let wel, wij vinden gezelligheid belangrijker dan winnen. 

Els Tiems. 

CD PRESENTATIE PAUL POSTHUMA 
Nieuw Weerdinge: De 25 jarige Paul Posthuma uit Nieuw-Weerdinge komt 
in April uit met zijn eerste CD single. Zeven Dagen, zo heet de nieuwe 
single van het Zuidoost Drentse talent Paul Posthuma. Op zondag 11 April 
presenteert Paul deze cd aan het publiek in Zaal Heegen in Nieuw-
Weerdinge. Deze feestelijke gebeurtenis begint om 14.00 uur. De Entree is 
gratis. De tekst van de nieuwe Nederlandstalige single is geschreven door 
Jolly en Terry West. Hij liet zich bij het vertalen van het nummer inspireren 
door de Flippers. Paul die al wat jaren bezig is met muziek is trots dat er 
mensen zijn die hem bijstaan en begeleiden naar een wat professioneler 
circuit. 
 
Muziek neemt in het leven van Paul Posthuma  een centrale plaats in. 
Diverse mensen hadden Paul al eerder aangeraden te gaan optreden, 
maar pas in 2009 kreeg hij het gevoel dat er echt een muzikale bediening 
voor hem in zat. Dit resulteerde in de CD  'Zeven Dagen', waarvoor hij  
contact zocht met Terry West Productions , die als zanger, muzikant, 
liedjesschrijver, en producer een veteraan is in de Nederlandse muziekindustrie. Ook is de Cd 
opgenomen in de studio van Terry West . 
 
De cd wordt door Showtime Records uitgebracht, een nieuw management en platenlabel in 
Nederland. 
De single zal geplugd worden en de komende maanden veelvuldig te horen zjjn op diverse radio 
stations. 
Met diverse vakmensen is Paul nu omringd en worden de boekingen voortaan verzorgd door Boven 
Holland Entertainment in Leeuwarden. 
 
Iedereen is van harte welkom op 11 April  om 14.00 uur in Zaal Heegen in Nieuw-Weerdinge. Meer 
info op  www.paulposthuma.nl 
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                BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 
 

Kom dan zaterdag 17 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. 

 

 
 


