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GEMEENTE EMMEN, SEDNA EN CQ ZOEKEN JONGEREN MET CULTURELE 
IDEEEN. 
 
Cultuur is meer dan klassieke muziek, beeldende kunst en musea.  
Neem bijvoorbeeld streetdance, hip-hop, fotografie en muziek- en dansfestivals: ook dat is cultuur.  
Tijdens diverse zomerevenementen in de gemeente, zoals het Vliegerfestival, het Goeroe 
muziekfestival, Full Colour Festival en Rupspop, gaan de gemeente Emmen, Sedna en CQ op zoek 
naar jongeren die actief willen meedoen aan het Emmense culturele leven.  
Hiervoor is het sms-project opgezet. 
Jongeren met ideeën voor culturele activiteiten kunnen hun idee sms’en naar de gemeente. 
 
Sms-project 
Bij het sms-project kunnen jongeren snel een subsidie aanvragen voor een cultureel initiatief.  
Dit kan door het sturen van een sms-bericht naar 1008 met daarin het woord ‘idee’, gevolgd door een 
spatie en een korte beschrijving van het plan.  
De gemeente neemt dan binnen vijf werkdagen contact op met de jongeren om te kijken of het 
initiatief in aanmerking komt voor subsidie en informeert hen binnen enkele dagen over het wel of niet 
verkrijgen van de subsidie.  
 
Na goedkeuring begeleidt een jongerenwerker van Sedna de jongere naar een concreet plan en helpt 
hij deze - indien nodig met medewerking van CQ - bij de uitvoering.  
Per project is maximaal € 2.000,- beschikbaar.  
Het totale budget per jaar is € 16.000,-.  
 
Er is dus budget voor minimaal acht projecten per jaar.  
De gemeente probeert het budget zoveel mogelijk te spreiden over de totale gemeente. 
Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat het gaat om een culturele activiteit die plaatsvindt 
in de gemeente Emmen, die jongeren meer betrekt bij cultuur en waarbij meerdere partijen 
samenwerken. 
 
De basis voor het logo werd op 27 februari tijdens het ‘Laat je horen’-event ontworpen door Tom 
Struik.  
Hij won de ontwerpwedstrijd, waardoor zijn ontwerp werd gebruikt voor het sms-project.  
Onlangs is Tom op bezoek geweest in het gemeentehuis om het eindproduct te bekijken. 
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STEEDS MEER MEISJES GAAN VOETBALLEN!! 
 
Meisjesvoetbal is hot! 
Er zijn steeds meer meisjes die topvoetbal willen spelen en later in de vrouwen eredivisie willen 
voetballen. 
 
Vind jij voetbal ook zo leuk? 
Lijkt het je wel leuk en gezellig om elke week te trainen en op de zaterdag ook een wedstrijd te 
spelen?  
Kom dan eens een keer kijken naar een training of doe gezellig een training mee en kijk of je het leuk 
vind. 
 
Gezocht:  
Wij zijn op zoek naar enthousiaste meisjes vanaf 8 jaar die onze meisjesteams willen komen 
versterken.   
Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste meiden / dames vanaf 15 jaar die graag onze dameselftallen 
willen komen versterken. 
 
Voor vragen kun je natuurlijk altijd even langskomen op de sportvelden of in één van de kantines. 
Ook kun je contact opnemen met: Raymond Jorna, tel. 06-24216101.  
 
Groetjes en hopelijk tot gauw, 
Jeugdbestuur NWVV/Titan  
 
DANSEN IN DE BADDE 
 
Eerste dansavond seizoen 2010-2011 is op zaterdag 11 September in de Badde. 
Ballroom, oude dansen, country, voor elk wat wils. 
Aanvang 20.00 uur. 
U bent van harte welkom. 
 
UITSLAG VERLOTING 
 
Uitslag van de verloting ten bate van de P.K.N. gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel, die gehouden 
is tijdens de jaarmarkt. 
 
1* prijs is gevallen op lotnummer       605 
 
2*   ,,     ,,       ,,        ,,       ,,                 932 
 
3*   ,,     ,,       ,,        ,,       ,,                 520 
 
4*   ,,     ,,       ,,        ,,       ,,                 955 
 
Prijzen kunnen afgehaald worden bij Roelof Meursing, Raiffeisenstraat 9, Nieuw-Weerdinge. 
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EFFECT HERSENTRAINING OP HERSENEN BEPERKT.  
 
Elke dag storten ontelbare mensen zich op hersenspelletjes, denksporten en puzzels met het doel ‘om 
hun hersenen te trainen’ en zo achteruitgang van hun hersenfuncties tegen te gaan. Uit onderzoek 
blijkt dat de effecten van hersentraining beperkt zijn. Wat is de stand van zaken in wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van hersentraining? Dat staat in de nieuwe folder Hersenen en Training van 
de Hersenstichting die men kan aanvragen via www.hersenstichting.nl. 
 
Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het nut van hersengymnastiek. Daarbij valt te 
denken aan het maken van rekensommen of taalpuzzels, geheugentesten of ‘breinspelletjes’ op de 
(spel)computer. Stimuleren en verbeteren deze oefeningen inderdaad cognitieve vaardigheden als 
plannen, begrijpen, waarnemen en denken? 
 
Hiernaast kijkt de wetenschap ook of dagelijkse hersenactiviteiten geestelijke achteruitgang kan 
vertragen. In de nieuwe folder worden voorbeelden gegeven van het wetenschappelijk onderzoek op 
deze gebieden. Wat doet mentaal actief bezig zijn voor de hersenen?. Er is ook onderzoek dat 
aantoont dat hersentraining weinig effect heeft op de hersenen. Of dat het effect slechts geldt voor 
één bepaalde vaardigheid, zoals het onthouden van een rijtje boodschappen.  
 
Wanneer is hersentraining nu zinvol en wat kun je dan het beste doen? Hoofd Voorlichting Riekie van 
Nies legt uit: ‘Om je hersenen met trainingen gezond te houden zijn twee dingen belangrijk. Allereerst: 
zorg dat je je hersenen aan de gang houdt. Het principe use it, or lose it klopt. Door je mentaal in te 
spannen blijven de hersenen aan het werk. En ten tweede: kies daarbij een bezigheid die je vooral 
leuk vindt. Voor de één is dat bridgen, voor een ander pianospelen en voor een derde 
kruiswoordraadsels oplossen’. Zij adviseert mensen die hun hersenen gezond willen houden om op 
meerdere fronten actief te blijven. In de folder staan naast het wetenschappelijke onderzoek ook tips 
hoe je je hersenen het beste aan het werk kunt houden. 
 
De nieuwe folder Hersenen en Training is gratis. Bestellers betalen alleen de verzend- en 
administratiekosten. De folder is te bestellen via www.hersenstichting.nl of per telefoon 070-3024747. 
 
 
 
WIJZIGINGEN OPENINGSTIJDEN PEUTERSPEELZAAL ‘T KRUMMELHOF 
 
De peuterspeelzaal is vanaf augustus 2010 op de volgende dagdelen geopend: 
 
1e groep: maandagmorgen/ dinsdagmiddag/vrijdagmorgen 
2e groep: maandagmiddag/woendagmorgen/vrijdagmiddag 
 
De tijden zijn: maandag-,woensdag- en vrijdagmorgen 8.45 tot 11.45 uur 
                          dinsdagmiddag 13.00 tot 15.00 uur 
  maandag- en vrijdagmiddag 13.00 tot 15.30 uur. 



De Streekbode  -  1 september  2010 
 
 
 

 
 

4

GREPEN UIT HET VERLEDEN 

 
Zetveld, foto 1966. 
De eerste bewoning van het Zetveld in Nieuw-Weerdinge was in 1965. 
 
De straatnaam Zetveld komt voor in meerdere plaatsen in Nederland die iets met het veen te maken 
hebben gehad, te weten: Surhuisterveen, Peize, Schoonoord, Valthermond, Nootdorp, Heerenveen, 
Zuidwolde, Drachten, De Wilp en Amstelveen. 
 
Wat betekend Zetveld.  
In het begin, als een plaats veen aan snee kwam, bracht men de pers of moddermachine boven op 
het veen en werd de modder over het hoogveen (zetveld) uitgespreid of de persturf werd in slagen 
door de afdragers op het zetveld neergelegd. Was de ruimte op het hoogveen door langdurige 
vergraving zo smal geworden en als zetveld weinig betekenis meer had dan bleef de pers of 
moddermachine beneden en werd de dale als zetveld gebruikt . 
 
De eigenaar van de Morris Minor op de foto was de schrijver van dit stukje. 
 
Reactie 521703  B.B. 
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JUBLEUM CULTUUR LIVE OP ’T PLEIN (CLOP) WORDT EEN SPEKTAKEL! 
 
Dit jaar wordt voor de vijfde maal op rij Cultuur Live Op ‘t Plein georganiseerd, een jubileum!  
Het afgelopen jaar is de organisatie druk bezig geweest en is het gelukt om een mooi programma in 
elkaar te zetten. CLOP vindt plaats op zaterdag 11 september van 13:30 uur tot 00:00 uur, op het 
Beertaplein te Nieuw-Weerdinge. 
 
Overdag worden er verschillende activiteiten aangeboden, o.a. een workshops, meiden kunnen hun 
haar laten vlechten en de jongens figuurtjes in hun haar laten scheren. Daarnaast zijn er andere leuke 
dingen te doen voor jong en oud op deze middag, zoals het proeven en maken van verschillende 
hapjes.  
 
Net als voorgaande jaren zal er ’s avonds live muziek zijn. De bands die zullen optreden zijn: All Right, 
Black Road, Baggy Blue Jeans, Backspace en Shadows Beyond.  
 
En niet te vergeten ’s avonds: een warme hap van Slagerij Meems, Wien van Rien, frisdrank en 
tapbier! 
 
Het middagprogramma start om 13:30 uur tot 17:00 uur. Om 19:00 uur zal de eerste band met spelen 
beginnen.  
 
Het plein is de gehele dag voor iedereen gratis toegankelijk. Kortom alles is aanwezig om er een 
gezellig festival van te maken!  
 
 
DONDERDAGMIDDAGBINGO 
 
Helaas zijn de wereldkampioenschappen voetbal alweer 
voorbij en we hebben het weer niet gered. 
Maar dat het heel wat losmaakt in de mensen was wel te 
zien op een donderdagmiddag bij de bingo in de Badde. 
Deze gezellige groep had met elkaar afgesproken zoveel 
mogelijk in het oranje te verschijnen. 
Heel veel mensen keken dan ook raar op, toen onze 
ouderen gekleed in oranje de Badde binnengingen. 
Zoals de foto’s laten zien hebben we er met elkaar weer een 
leuke middag van gemaakt. 
Als u nog niet weet wie onze nieuwe bondscoach wordt, let dan goed op de foto’s want wij hebben 
haar in ons midden. 

Mocht u ook deel uit willen maken van deze gezellige groep, kom dan eens een 
keertje meedoen op de donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Badde. 
 
U bent van harte welkom, namens de STAVO 
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MEIDEN DOE-DAG WAS EEN SUCCES! 
 
Op zaterdag 29 mei heeft er een meiden doe-dag plaats gevonden in Nieuw-Weerdinge. Deze dag 
was ingezet voor alle meiden uit Nieuw-Weerdinge en Roswinkel van groep 8 tot en met 16 jaar. De 
activiteiten hadden een recreatieve, actieve en educatieve doelstelling, om deze dag aantrekkelijk en 
leerzaam te maken.  De meiden konden hun nagels leren lakken, hun haar laten doen en een goede 
make-up leren aanbrengen. Daarnaast was er een voedingsdeskundige die de meiden testjes heeft 
laten doen en de meiden voorlichting heeft gegeven over goede voeding en beweging. Om de meiden 
zekerder van hun lichaam te laten worden werden er dans en kickboks workshops aangeboden  
De meiden konden ook een workshop loempia’s maken volgen en daarna lekker opeten.  
Verder konden de meiden langs bij paragnosten, dit vonden de meiden erg leuk maar ook spannend.  
Naast al deze leuke en leerzame activiteiten, was er ook een standje met allerlei folders waar de 
meiden iets aan zouden kunnen hebben. En er was een groot laken waarop de meiden konden 
aangeven waarom vrouwen sterk zijn en een ander laken waarop ze hun mening over de meiden doe-
dag konden zetten. Hier kwam uit, dat de meiden een hele leuke dag hadden gehad en graag nog een 
keer een dergelijke middag zouden willen meemaken. Ook gaven er meiden aan blij te dat er eindelijk 
mensen waren die naar hen luisterden.  
De opkomst was voor een eerste meiden doe-dag was goed. Er waren achttien meiden, deze meiden 
waren er ook van het begin tot het eind. Bij een tweede meiden doe-dag zal er hoogst waarschijnlijk 
meer animo voor zijn en kan het een nog groter succes worden. 
 
AFSLUITING ZWEMSEIZOEN ZWEMBAD “DE WIEKE” 
 
Het seizoen van zwembad “De Wieke” wordt dit jaar op 
zaterdagmiddag 4 september vanaf 14.00 uur afgesloten met het 
waterspektakel “fiets ‘m d’r in”. Hierbij zullen er voor het 2de jaar 
op rij meerdere onderdelen zijn. Voor kinderen tot en met 11 jaar is 
er het onderdeel “loop ‘m d’r in”. Voor de durfals onder de jeugd 
vanaf 12 jaar en de volwassenen zijn er de onderdelen “fiets ‘m d’r 
in” en “krui ‘m d’r in”. Fietsen en kruiwagens zullen deze dag in het 
zwembad ter beschikking staan voor de deelnemers. Gebruik van eigen fietsen is niet toegestaan en 
deelname is op eigen risico. Het dragen van een helm, die in meerdere maten bij het zwembad 
aanwezig zijn, is verplicht. Ook zullen er voor de veiligheid van de deelnemers duikers in het water 
aanwezig zijn. 
Opgave is mogelijk bij de activiteitencommissie bij de kiosk tot net voor aanvang van het 
desbetreffende onderdeel. De kosten voor deelname zijn € 1,00 voor kinderen t/m 11 jaar, vanaf 12 
jaar is het € 2,00 per deelname.  
 
De bedoeling van de deelnemers zal waarschijnlijk zijn om droog de overkant te halen, de 
toeschouwers zullen het niet erg vinden als deze missie niet gaat lukken! Wij hopen dat u massaal de 
deelnemers komt aanmoedigen en het seizoen met ons komt afsluiten. Er zal tijdens deze middag een 
verloting worden gehouden. En er zal deze dag natuurlijk weer gelegenheid zijn voor een hapje en 
een drankje.  
Deze laatste dag van het seizoen is de entree gratis.  
 
Wij zien u graag in het zwembad op zaterdagmiddag 4 september, vanaf 14.00 uur. 
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LOOPGROEP ORGANISEERT LOOPCIRCUIT 
 
Klazienaveen - Dit najaar start de loopgroep Noord Nederland Klazienaveen met een heus loopcircuit, 
om precies te zijn het TimeOut loopcircuit. 
Het circuit bestaat uit 3 loopjes. Het zijn de Sportlandgoed loop op 5 september in Zwartemeer, 3 
oktober de Pollux run op industrieterrein de Pollux in Klazienaveen en  7 november de welbekende 
Oosterbosrun. 
Deze laatste loop wordt niet zoals andere jaren in oktober gehouden maar dit jaar voor het eerst in 
november. 
Alle 3 de lopen worden op zondagochtend georganiseerd waarbij de 5km standaard om 10 uur begint 
en de 10km om 10:45 uur. 
Een vast onderdeel van deze lopen is ook de jeugdloop, speciaal voor de basisschooljeugd. De 
jeugdloop zal iedere keer om 10:45 uur starten, direct na de start van de 10km.  
Inschrijven voor de jeugdloop is gratis en voor de 5km en 10 km wordt € 4,- startgeld gevraagd. 
Voor meer informatie kan men terecht op de website van de loopgroep:  
www.loopgroepnoordnederlandklazienaveen.nl  
 
 
ALS UW PARTNER (MOGELIJK) AUTISME HEEFT………..  
“Zie je wel dat ik niet gek ben? Er is echt iets aan de hand.”  
 
Voor vrouwen met een autistische man en voor vrouwen die vermoeden dat hun man een vorm van 
autisme zou kunnen hebben, is er bij MEE Drenthe de partnercursus Autisme.  
Deze cursus wordt telkens op één van de locaties van MEE aangeboden. In september 2010 start de 
cursus in Emmen.  
 
In de cursusgroepen klinkt regelmatig de verzuchting: “Zie je wel dat ik niet gek ben. Er is echt iets 
aan de hand.” In elke relatie komen misverstanden voor tussen mannen en vrouwen, en de opmerking 
‘dat er in iedere man wel een beetje een autist schuilt’ komt menigeen niet onbekend voor. Maar het is 
een dooddoener, waar de vrouwen bij wiens partner dit werkelijk speelt, niets aan hebben.  
Het gaat in deze situaties om een echte stoornis, die grote invloed heeft op de relatie en waarbij de 
gewone relatietips vaak tekort schieten.  
 
De ervaring is dat er vaak vrouwen aan de cursus deelnemen waarvan de man geen diagnose heeft. 
Soms omdat de man dit niet wil, soms omdat men het niet zo nodig vindt een diagnose te krijgen. 
Maar dat heeft wel als consequentie dat het vaak onmogelijk is om ergens goede tips te krijgen. Dat 
kan wel in deze partnercursus.  In de groep geldt de afspraak dat respect voor de niet aanwezige 
partner hoog in het vaandel blijft staan.  
 
MEE Drenthe is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking op alle 
levensgebieden, met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid van de mens met beperking, 
zodat deze zo goed mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij.  
 
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum van MEE 
Drenthe, telefoon 0592 30 39 99. U kunt zich opgeven tot 13 september 2010. 
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SOCIAAL CULTUREEL WERK NIEUW-WEERDINGE INTERNATIONAAL 
 
Uitwisseling Noorwegen (foto 
Noorwegen) 
Op 29 juni was het eindelijk zover, 
Annewil Polling, Veronique Maas, Erik 
Pomp, Mark Schimmel, Eddie Wolters en 
Rianne Schimmel uit Nieuw-Weerdinge 
gingen naar Noorwegen om deel te 
nemen aan een uitwisseling. Het thema 
van deze uitwisseling was sociale 
uitsluiting met jongeren uit Kroatië, 
Macedonië, Polen, Litouwen, Noorwegen 
en wij. We hadden in gemixte groepen 
het over stereotypes uit verschillende 
landen, bij Nederland kwam er 

bijvoorbeeld uit dat we vaak wiet roken, Polen dat ze veel drinken etc. over deze stereotypes hebben 
we samen gepraat in de groep en er is gebleken dat veel van deze types niet kloppen (dat niet alle 
Nederlanders op klompen lopen bijv.). We hebben hier natuurlijk niet alleen maar aan gewerkt. Ook 
hebben we twee dagen een berg beklommen, voor de Nederlanders natuurlijk niet zomaar iets, 
aangezien we in Nederland geen bergen hebben. Het was een hele mooie ervaring! We hebben met 
de jongeren uit andere landen een vriendschap opgebouwd en hopen dat we elkaar misschien 
weerzien in de toekomst. 8 Juli gingen we weer naar huis en we kijken terug met een brede glimlach 
naar deze uitwisseling.  
 
 
 
Uitwisseling Slovenië (foto 
Slovenie) 
30 juli tot 7 augustus, Rick 
Wilkens, Antoinette Smalbil, 
Janiek Katuin, Ernst-Jan de 
Vries en Eddie Wolters 
stonden klaar voor een  
uitwisseling in Slovenië met 
jongeren uit Spanje, Litouwen, 
Griekenland, Nederland en 
Slovenië zelf. Het thema van 
de uiwisseling was ecologie 
en wat wij konden doen om 
het milieu te verbeteren en bewust te worden van de huidige klimaatproblemen. Tijdens deze 
uitwisseling werd er ook dagelijks een blog gemaakt en zijn er verscheidene uitstapjes gemaakt naar 
een waterzuivering, een meer en een zoutwinningsgebied. Ook hebben wij een avond voor alle 30 
gasten een avondmaal gekookt wat zeer goed viel bij iedereen! De Sloveense omgeving was een lust 
voor het oog en we hebben ook zeer genoten van de rust en reinheid van het land. Goede 
vriendschappen zijn opgebouwd en met een voldaan gevoel zijn we terug naar huis gekeerd. 
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Uitwisseling Nederland (foto Nederland) 
Na veel voorbereidingswerkzaamheden 
vooraf, was het zover; 12 augustus, ’s 
middags tegen een uurtje of vijf kwamen 
de gasten uit Bulgarije, Litouwen, Italië, 
Griekenland en Slovenië aan in de Badde. 
De Nederlandse groep was er helemaal 
klaar voor om ze te ontvangen. Het thema 
van deze uitwisseling was ERASE – Equal 
Rights Against Social Exclusion. Oftewel; 
sociale uitsluiting. Dit onderwerp was heel 
breed, het ging over school, werk, 
immigratie, werkloosheid enz. Hiervoor 
zijn ook gemixte groepen gemaakt, met een verschillend onderwerp, om het hier over te hebben. Zo 
hadden we twee theatergroepen die met elkaar een toneelstuk moesten presenteren over een 
bepaald onderwerp (bijvoorbeeld werkloosheid). Sommigen zaten ook in de “newspaper-group”, die 
moesten een krantje maken over de uitwisseling en het thema. Zo zijn we hard aan het werk geweest, 
maar gelukkig waren er ook nog leuke dingen die we ondernamen. Zoals, fietsen naar Duitsland, 
Scottish Higland Games in Gasselternijveen, een bezoek aan de Wencke en ook deden de jongeren 
mee aan de kinderspelweek als vrijwilliger. Zodoende was de week gauw om en al snel was het 22 
augustus dat ze weer naar huis gingen.  
 

 
Al deze uitwisselingen zijn gesponsord 
volgens de richtlijnen van Youth in 
Action. Youth in Action geeft subsidie 
en ondersteuning aan Europese 
projecten voor jongeren. Zowel 
jongeren als organisaties, 
jongerenwerkers en beleidsmakers 
kunnen bij Youth in Action subsidie 

aanvragen voor internationale buitenschoolse projecten voor jongeren van 13 tot 30 jaar. Het doel van 
het programma is de actieve betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij en bij Europa te 
vergroten. Jongeren leren open te staan voor andere culturen en vergroten hun persoonlijke 
vaardigheden. 
 
Het programma wordt gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door de afdeling 
Internationaal van het Nederlands Jeugdinstituut. www.youthinaction.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


