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DE PLUIM
Tot mijn grote verrassing heb ik de pluim gewonnen! Dit had ik niet
verwacht tussen de twee andere genomineerde zwaargewichten, maar de
verrassing was des te groter. Ik wist niet dat het zo gewaardeerd wordt. De
reacties van de velen met felicitaties, bloemen , kaarten, cadeaus,
cadeaus, telefoontjes hebben mij enorm verrast. Bij deze ook een pluim
voor de organisatie.
Allen hartelijk bedankt!
Arie Groenewold.

VIOLENACTIE OBS ’T KOPPEL
Wegens overweldigend succes komen de
kinderen van onze school alweer voor het 4e jaar
in de voorjaarsvakantie bij u langs om uw
besteling voor onze violenactie op te nemen.
Ook dit jaar komen deze violen weer van onze vaste leverancier, zodat u en wij weten dat de
kwaliteit goed is.
Op de bestellijst die de kinderen bij zich hebben staat vermeld wat er besteld kan worden en wat de
violen zullen kosten. U kunt hierop uw bestelling in vullen, zodat wij weten wat er besteld moet
worden.
Om de kinderen niet met het geld over straat te laten lopen dient de betaling van de bestelde violen te
geschieden bij de aflevering op zaterdag 19 maart.
Op deze zaterdag zullen wij vanaf 9.00 uur de violen bij u thuis afleveren.
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en hopen op een succesvolle actie.
Alvast bedankt voor uw bestelling,
Ouderraad OBS ’t Koppel Nieuw Weerdinge
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
20 februari
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Terpstra
Baptisten Gemeente De Open Poort:
13 februari
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. Oosterhuis
20 februari
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Gastendienst

KERSTNACHTDIENST 2010
Kerst en de Kerstnachtdienst in de Mondenhal zijn alweer voorbij.
Wij willen de mensen die hierbij aanwezig waren een pluim geven voor hun doorzettingsvermogen om
tot het einde toe te blijven in een koude sporthal, waarvoor onze excuses.
De CV ketel was in storing gevallen.
We hopen dat u ondanks de kou warme herinneringen hebt overgehouden aan de dienst.
Graag zien wij u terug in de Kerstnachtdienst 2011 in een warme hal.
Ook voor de medewerkers van de sporthal een dikke pluim.
Altijd staan ze voor ons klaar. Bedankt daarvoor.
Protestantse Kerk Nieuw-Weerdinge en Roswinkel
Baptisten Gemeente "De Open Poort"

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 12 februari is er dansen in de Badde.
Voor elk wat wils o.a. stijldansen, oude dansen en country.
Aanvang 20.00 uur
Iedereen van harte welkom.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Foto Weerdingerkanaal huisnummers 2, 3, 4, 5 en 6. Situatie 1960, 1970. Nieuw-Weerdinge nam van
alle dorpen in de gem. Emmen in de periode 1910-1970 een vooraanstaande positie in wat aantal
winkels betreft. Met de ontwikkeling van Nieuw-Weerdinge was men in 1900 gevorderd tot het Derde
Kruisdiep. Het Noordveen was nog maar enkele honderden meters ingegraven. Zo rond 1910-1920
kwam er een enorme ontwikkeling in bewoners en winkels bij het Derde Kruisdiep, met als
randgebieden het Siepelveen en het Noordveen. Mede door de ontwikkeling van dit gebied woonden
er in 1925 het hoogst aantal inwoners ooit in Nieuw-Weerdinge, n.l. 5104. Er werd begin twintiger
jaren van de vorige eeuw een winkeliersvereniging opgericht,voorzitter was J. Wiersma (later
wethouder gem. Emmen). Er kwam een conflict over het al of niet invooeren van een zwarte lijst van
wanbetalers. De voorzitter was hier op tegen, met als gevolg dat de vereniging werd opgeheven.
In de volgende streekbode meer over de middenstand in het algemeen.
In de vorige streekbode stond een foto van Weerdingerkanaal nr. 1 nu een foto met de nummers 2 t/m
6 van de zeventiger jaren.
Op nr. 2 woonden schildersbedrijf Marissen in 1920, bakker Braam?, bakker J Warrink?, bakker Jac.
Barelds. C Kemper, radio stofzuigers, enz, tevens opname studio, vertrokken naar Australië, B. de
Boer radio, tv, tech. bureau. R. Bos marktkoopman.
Op nr.3 H.Drenth, smederij hoefsmid en en herstelplaats van div. machines T. Drenth idem.
nummers 1, 2 en 3 nu werkplaats en winkel D. Tjeerdsma.
Op nr. 4 J. Borghard, fietsenmaker, autoverhuur en brugwachter, nu woonhuis D. Tjeerdsma.
Op nr. 5 H. Warrink schilder tot 1945 , daarna Fam. Stoffers melkventers, melkwijk o.a. in Emmermeer
en woonwagencentrum.
Op nr 6 Beckman manufacturen?, Winter manufacturen?, Eleveld manufacturen, R Heerspink
manufacturen,
H Roosien kruidenierswaren, C. Roosien, galanterie geopend 6-6-1968.
Reactie 521703, B.B.
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SCHUTRUPS WANDELDAG VOOR DERTIENDE KEER
EXLOO – Wandelen is een sportieve gezonde uitlaatklep. Drie keer een half uurtje wandelen per
week en uw gezondheid vaart er wel bij. Gezondheid en zorg en aandacht voor voeten en schoeisel
staan dan ook voorop bij de Schutrups Wandeldag in Exloo. Op zondag 13 februari wordt alweer de
dertiende editie van dit befaamde wandelevenement gehouden.
“De Schutrups Wandeldag wordt door duizenden wandelaars gezien als het begin van het
wandelseizoen”, zegt organisator Jan Schutrups. “Maar ook niet geoefende wandelaars komen graag
naar Exloo om deel te nemen. Voor de gezelligheid, maar ook omdat wandelen in de vrije natuur een
gezonde bezigheid is.”
Ook de dertiende wandeldag heeft weer de bekende ingrediënten. Net als bij de vorige afleveringen
kunnen kinderen samen met leden van de scouting brood bakken, treden De Hondsrugzangers op en
is er voor iedereen snert met roggebrood en spek.
Het afgelopen jaar kwamen ruim 3000 deelnemers uit heel Nederland naar Exloo voor de
wandelingen over vijf, tien, vijftien of 25 kilometer. De routes zijn uitgezet door de uitgestrekte bossen
en heidevelden rondom Exloo. De Schutrups Wandeldag is ook opgenomen in de agenda van de
KNLBO, de Nederlandse wandelbond.
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De start op 13 februari is tussen 8.30 en 14.00 uur bij de winkel van Schutrups Schoenen aan de
Zuiderhoofdstraat 13 in Exloo. Voor de 25 kilometertocht kan tot uiterlijk twaalf uur worden gestart.
Aanmelden kan via de website www.schutrups.nl. Deelname kost 7,50 euro. Alle deelnemers krijgen
een waardecheque voor korting in de winkel van Schutrups Schoenen. Kinderen tot twaalf jaar mogen
gratis meewandelen.

VERGROOT JE SOCIALE VAARDIGHEDEN EN ASSERTIVITEIT
Zomaar een praatje met iemand maken is niet altijd eenvoudig. Ook kan het lastig zijn om voor je
mening uit te komen en nee te zeggen wanneer iemand je iets vraagt waar je geen tijd of zin in hebt.
Op 1 maart 2011 start bij het algemeen maatschappelijk werk van Sedna de training sociale
vaardigheden en assertiviteit voor jong volwassenen. Ben je tussen de 17 en 23 jaar en vind je het
moeilijk om in de omgang met anderen te reageren zoals je graag zou willen, dan is de training iets
voor jou! We komen tien keer bij elkaar op de dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Onderwerpen
waar we met elkaar mee aan de slag gaan zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

positieve zelfwaardering
aandacht voor je gevoel
de invloed van gedachten en overtuigingen
luisteren
nee zeggen
boosheid uiten
iets bespreken
wensen uiten
complimenten maken en in ontvangst nemenkritiek geven en krijgen

Als je met ons mee wilt doen dan kun je op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen
met de instroom van het algemeen maatschappelijk werk. Telefoonnummer 0591-680850.
Anita Bredewout
Heidi Zomer

50 JAAR EUROPA KINDERHULP
Bezorg een “kwetsbaar” kind de vakantie van zijn leven.
Europa Kinderhulp zoekt vakantie gastouders voor ruim 2 weken in
de zomervakantie.
De feestdagen zijn achter de rug. We denken nog even terug aan de gezellige dagen aan het einde
van het jaar.
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Voor veel “kwetsbare” kinderen is het helemaal geen feest geweest. Kinderen uit Europese steden, in
grauwe flatgebouwen. In een haveloze omgeving proberen zij te overleven, iedere dag weer
geconfronteerd wordend met armoede en ellende.
Wat zou het mooi zijn als ook zij eens – al was het maar voor even – een onbezorgde en gezellige tijd
meemaken.
U kunt hen die tijd bezorgen, liefde en aandacht, 3 keer daags eten, een veilig bedje, buiten spelen
etc. etc.
Veel kinderen hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt, denk aan de onveilige
achterstandswijken in de grote steden. Maar ook aan al die kinderen die om welke reden dan ook als
“kwetsbaar” worden aangemerkt.
In het belang van deze kinderen zoekt Europa Kinderhulp gastouders die een kind een vakantie wil
bieden waar het alleen maar van heeft durven dromen. Ervaar zelf hoe intens gelukkig u een kind kunt
maken. In de periode van 2 juli tot 12 augustus 2011 hopen honderden kinderen uit Nederland, België,
Duitsland en Frankrijk op een zorgeloos verblijf van ruim 2 weken bij vakantie gastouders.
Het gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar. Als het “klikt”kan het kind terug gevraagd worden tot haar/zijn
16e jaar. Omgangsnormen moet u niet meteen van deze kinderen verwachten, in de meeste gevallen
is hen dit niet bijgebracht. Aan het einde van de vakantie zullen zij ook niet gauw zeggen “dank u voor
deze fijne vakantie”. Dit wil echter niet zeggen dat ze het niet ontzettend naar hun zin hebben gehad.
Een zoen? Een dank u wel? Een hand bij het vertrek? Weinig kans. Een hoop kinderen kennen dit
niet, ook daarom zijn ze “kwetsbaar”. Maar dank zij de soms jarenlange inzet van al die lieve
gastouders, neemt hun kans op een beter leven ieder jaar een stukje toe.
Dat geeft hen hoop voor de toekomst. En u weet wie de toekomst heeft. Juist, de jeugd.
Bent u geïnteresseerd en wilt u uw hart en huis open zetten voor een kind die een steuntje in de rug
kan gebruiken, neem dan contact op met één van onze medewerksters.
Voor Drenthe dhr. A. van der Tuuk tel.0521-344643, voor Friesland mevr. J. de Vries tel. 058-2573612
en voor Groningen dhr. R. van Schooneveld tel. 06-51334398.
Ook kunt u kijken op internet: www.europakinderhulp.nl
De kans dat een kind op vakantie gaat is net zo groot als de kans dat u nu belt.
Data kinderreizen:
Nederland 25 juli tot 12 augustus
Frankrijk 2 juli tot 22 juli en 16 juli tot 5 augustus
Duitsland 11 juli tot 28 juli, 18 juli tot 5 augustus en 25juli tot 12 augustus
België
18 juli tot 5 augustus
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Grandioze feestavond met
accordeongroep
Con Affetto

In “De Badde” te Nieuw Weerdinge
Op zaterdag 26 februari 2011
Wij beginnen om 19.30 uur
Zaal open om 18.45 uur

Entree is € 3, 00
Kaarten verkrijgbaar in “De Badde”
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Tevens is er een verloting met mooie prijzen.
Inlichtingen 0591-353356

BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 19 februari 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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zaterdag 30 april
Sportpark Nieuw-Weerdinge

Doet jouw team weer mee ?
Geef je nu al vast op.
Voor je het weet, is het zover.
We rekenen op minstens 22 ploegen,
net als vorig jaar.
Nog nooit meegedaan?
Informeer dan bij een van onderstaande personen.
Roel de Boer
Tel. 522079

Kiny Wachtmeester
Tel. 521381

Aanmelden, het liefst per E-mail bij: rrdeboer@hetnet.nl
m.v.v. de naam van het team.
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Atalanta
Bent u ook nog steeds zo verbaasd over allerlei berichten rondom het Dierenpark
Emmen? Het ging slecht met het huidige dierenpark en er moesten werknemers
worden ontslagen. Er komt te weinig geld binnen en/of er gaat te veel uit. Dus
was een oplossing: ontslag aanvragen voor 70 mensen. Op 1 december waren de
vakbonden akkoord met het saneringsplan.
Saneringsplan… Het nieuwe jaar is nog niet begonnen of de heer Henk Kesler,
voormalig directeur betaald voetbal KNVB is aangesteld als
“programmadirecteur” bij dierenpark Emmen Next. En afgelopen week werd de
Raad van Commissarissen van het dierenpark in omvang verdubbeld. Er werden zo
stond in de krant “twee top-bestuurders uit de bouw- en vastgoed-wereld en één
uit de recreatiesector” aangesteld. Deze mensen komen vast niet vergaderen
voor een kopje koffie en een plakje cake. “De drie nieuwe commissarissen zijn
geselecteerd op hun ervaring en deskundigheid. Die zijn nodig bij de
voorbereidingen voor de nieuwbouw dit jaar”, zo zei Jan Kamminga voorzitter van
de Raad. De heer Kesler is
aangetrokken om de plannen voor de
verhuizing naar een nieuwe locatie
in goede banen te leiden. De verhuizing
is in volle gang en
niet te stoppen blijkbaar. De nieuwe
mensen zijn niet
aangesteld om de plannen op hun
realiteit te
bezien, om ze te sanerenHet
Atalantaproject omvat een nieuw dierenpark, een nieuw theater,
een nieuw plein (waarvoor de Hondrugsweg door een tunnel moet)
en een nieuwe invulling voor de plek van de huidige dierentuin. Totale kosten
bijna 500 miljoen euro. Bedenk dat het bezoek aan dierenpark en theater alleen
maar daalt de laatste jaren (prognoses dat het gaat verdubbelen gaan er echt
niet in…) Wat gaat het hele project dan opleveren? Een periode werk voor veel
mensen. En een dure Traverse slopen en verkopen tegen oud ijzer prijs.
En zou het Emmer centrum er mooier van worden? Dat dacht men ook toen de
Traverse er moest komen; die kan nu wel weer worden gesloopt. Hetzelfde
verhaal met het Roze hotel. Emmen lijkt naar stadse allure te zoeken. Allure
krijg je niet door eendagsvliegen. Emmen dankt de grootste bekendheid aan de
jarenlange aanwezigheid van de dierentuin in een levendig centrum. Mensen
winkelen na een dierentuinbezoek of ze komen van ver terug voor een dagje
shoppen.
Het Atalantaproject is genoemd naar de Atalanta
vlinder. Zou dit een vooruitziende blik zijn geweest?
De vlinder vliegt uit of is vervlogen.
G.B.J. Holterman
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