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NIEUWS VANUIT DORPENZORG
Jamsessie / Open Podium op Moederdag de Monden in MFC de Badde!
Op zondag 13 mei is het natuurlijk Moederdag. Ook is er dan weer een Jamsessie / Open Podium
Multi Functioneel Centrum de Badde, in Nieuw-Weerdinge. Hoe leuk is het om op deze dag jouw
moeder te verrassen met een nummer speciaal voor haar. Of haar mee te nemen naar een gezellige
middag vol met live muziek. De jamsessie / Open Podium begint om 14:30 uur en duurt tot 19:00
uur. Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen (wellicht een speciaal nummer voor zijn of
haar moeder) aan het aanwezige publiek. Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te
genieten van al het live muziek en tevens is de bar geopend voor diverse drankjes en snacks.
Meedoen of meer informatie? Kim de Vries, jeugd@dorpenzorg.nl / 06-30234011
Mountainbike ronde
Vanaf vorige week er een Mountainbike ronde in het dorp aanwezig. Deze kun je vinden in
Recreatiepark de ‘Wenke’. Er zullen in de toekomst nog route paaltjes worden geplaatst. Hou
rekening met eventuele andere gebruikers. Gebruik van dit pad is op eigen risico. Ga naar de
Facebookpagina van Nieuw-Weerdinge Gezond en check de video van de gehele route.
(Beach) Volleybaltoernooi!
Vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond willen we in de zomer weer een volleybaltoernooi organiseren en
wel op vrijdag 20 juli van 19:00 – 22:00 uur. We willen een combinatie gaan maken van
beachvolleybal en gewoon (gras)volleybal! Het toernooi zal plaats vinden bij Zwembad de Wieke.
Iedereen vanaf 14 jaar mag hieraan deelnemen. Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8
personen. Kosten €2,- per persoon. Opgeven graag voor vóór 16 juli. Mee doen? Geef je team op bij:
Kim de Vries, jeugd@dorpenzorg.nl / 06-30234011
Bootcamp & Aquabootcamp
Vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond wordt er in samenwerking met Jo’s Gym wekelijks bij Zwembad de
Wieke Bootcamp en Aquabootcamp aangeboden. Kosten hiervan bedragen €3,50 per les. Beiden
sporten vanaf 14 jaar, ook voor beginnende sporters! Een proefles is natuurlijk helemaal gratis.
Bootcamp is elke maandag & woensdag van 19:00 uur – 20:00 uur. Aqua Bootcamp elke dinsdag van
19:00 – 20:00 uur. Tot binnenkort? Meer informatie: Jolanda Bakker 06-10259047
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
10 Mei
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten, Hemelvaartsdag
13 Mei
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. A. Lowijs
20 Mei
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten, Eerste Pinksterdag

Baptisten gemeente de Open Poort:
13 Mei
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. A. Dijkstra
20 Mei
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Eerste Pinksterdag

KOOPJES
Spelregels “koopjes”.
De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil
doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met
1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost
een koopje € 3,- per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een
foto € 7,50
Gevraagd: oud ijzer en metalen.
Wordt gratis afgehaald. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel: 06 55808002

Te Koop:
Eethoek tafel 180 lang + 4 leren stoelen €125,00
ijzeren kapstok + bijpassende kleerhangers €25,00
Tel: 0591-521788
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UITVAARTVERENIGING ‘DE LAATSTE EER'
Nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering 2018:
Donderdag 17 mei 2018 om 20.00 uur, in “De Badde”
1e kruisdiep, Nieuw Weerdinge.
Agenda:
- Opening
- Jaarverslag Secretaris
- Verslag Penningmeester
- Bestuursverkiezing
- Rondvraag
- Sluiting
Het bestuur, verwelkomt u graag op 17 mei a.s. om 20.00 uur in “De Badde”

ONTDEK HET PLEKJE
De foto aan de linker kant is gemaakt van het ijzeren kunstwerk op het
pleintje tussen de huizenblokken in de Jan Jolingstraat. Op het bordje
staat te lezen: ‘Van primitieve vervening, tot moderne landbouw’
1872-1972.
Alle 6 opgaven waren juist en na loting zijn Jurriën en Inke de Boer de
winnaars geworden.
De tegoedbon kan opgehaald worden op het onderstaande adres.

Rechts de nieuwe foto. Waar staat dit toegangshek? Geef het
antwoord door en maak kans op een droge worst gemaakt door
onze slagers. Succes.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel:
0591-522091.
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Vledderdiep 1
De firma Neef voorzag zijn klanten van hieruit van brandstoffen.
Weerdingerkanaal nz 6
R. Heerspink had hier een zaak waar hij de mooiste
manufacturen verkocht. Daarna zat Rosien uit
Siepelveen hier met een kruidenierszaak. Later had
Cees Roosien hier een winkel met huishoudelijke
artikelen, speelgoed e.d.
Weerdingerkanaal nz 4
De gebroeders Stoffers startten van hieruit elke
dag hun melkrit. Ze bezorgden hun zuivelproducten nog aan de deur. Hiervoor oefende de heer
Warrink hier zijn beroep als schilder uit.
Weerdingerkanaal nz 3
De heer Drenth smeedde hier het ijzer als het heet was.
Weerdingerkanaal nz 2
De eerste gebruikers van dit pand waren bakker. De bakkers Warrink en
Barelds oefenden hier hun beroep uit. Chris kemper verkocht hier elektrische
apparaten, waarna Radio B. de Boer hier jarenlang was gevestigd. Daarna
heeft Roelof Bos hier een tijd een speciaalzaak in wol gehad.
Handelsonderneming
D. Tjeerdsma heeft de panden nz. 2 en 3
aangekocht en er een prachtig bedrijf in tuingereedschappen en aanverwante
artikelen van gemaakt. Inmiddels is het bedrijf verkocht en heet nu Tjeerdsma tuinmach. &
gereedsch. V.O.F. Nieuw-Weerdinge.
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Titan nieuwsbrief
In deze editie zijn er mededelingen van de activiteitencommissie van de
voetbalvereniging Titan, de stand van zaken voor het restant van het seizoen van Titan
1 en wedstrijdverslagen vanuit de jeugd.
Activiteitencommissie Titan
Na het geslaagde Titan feestweekend blijft de commissie activiteiten organiseren voor de vereniging.
Op 21 mei is daar weer de jaarlijkse fietstocht. Inschrijven voor deze gratis activiteit kan vanaf
dinsdag 8 mei 2018 in de kantine. De hoop is ook dit jaar weer op vele opgaven, zodat er weer een
gezellige dag van kan worden gemaakt. De tocht start op 2e pinksterdag om 11:00 uur vanaf de Titan
kantine. Daarnaast willen we langs deze weg Ciska Luiten bedanken. Ciska heeft na jarenlange inzet
besloten te stoppen bij de activiteitencommissie.
Titan 1
Tussen het moment van schrijven op 30 april en het moment van uitgave zijn er vanwege de drukke
weken alweer twee wedstrijden gespeeld. Op donderdag 3 mei en zondag 6 mei stonden
respectievelijk DVC uit en WKE’16 thuis op de rol. Het zou dus mogelijk zijn dat de (waarschijnlijk)
beslissende wedstrijd reeds gespeeld is. Dit is vanwege het feit dat er naast Titan nog één
overgebleven kanshebber is op het kampioenschap; namelijk WKE’16.
Op moment van schrijven bedraagt de achterstand van het rood-wit geblokt op koploper WKE’16
namelijk vier punten met één wedstrijd minder gespeeld. Zoals gezegd ging WKE’16 met een
voorsprong de onderlinge wedstrijd in. Wanneer Titan geen steek had laten vallen tegen DVC, met
slechts enkele wedstrijden nog te spelen, kan de wedstrijd tegen WKE’16 beslissend zijn. Titan hoopt
op uw steun gedurende de rest van het seizoen en deze spannende ontknoping met ons te blijven
volgen.
Wedstrijden Titan 1
Drie wedstrijden binnen acht dagen leverden de Titanen zes punten op terwijl concurrent WKE’16 in
hetzelfde aantal wedstrijden vijf punten binnenhaalde. Het begon voor Titan met een thuiswedstrijd
tegen angstgegner Protos, de ploeg waar het in vroegere jaren vrijwel altijd lastig tegen had. Zo ook
tijdens de heenwedstrijd in 2017, waar het met 4-1 verloor. Op zondag 22 april liet Protos (nummer
drie op de ranglijst) direct zien waarom het bovenin meedoet. Snelle uitbraken leverden gevaar op
voor het doel van Remon Poede. Een gegeven strafschop bepaalde de ruststand op 0-1. Vlak na rust
leek de wedstrijd beslist nadat er in korte tijd nog twee doelpunten werden weggeven. Hierna kwam
Titan terug in de wedstrijd maar het mocht uiteindelijk niet baten, 2-3. Doordeweeks werd er
gewonnen van DSC dankzij doelpunten van Marko Mihalj en Harm Jan Moesker. Op zondag 29 mei
was er na de gewonnen wedstrijd tegen Valther Boys (2-0) blijdschap toen bleek dat WKE’16 punten
had verspeeld tegen Protos. Het kampioenschap is nog steeds in eigen hand voor Titan 1.
Nwvv/Titan vrouwen 1
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De afgelopen week hebben de vrouwen 1 van Nwvv/Titan twee keer tegen Noordscheschut VR1
gespeeld. De eerste wedstrijd op woensdagavond, 25 april, werd met 1-7 gewonnen. Na een sterke
start stond Nwvv/Titan in de eerste helft al met 4-1 voor. In de tweede helft werd er mede door goed
positiespel nog drie maal gescoord. Op zaterdag 28 april kwam Noordscheschut VR1 op bezoek. Deze
wedstrijd werd er minder scherp gestart dan tijdens de uitwedstrijd, maar alsnog wist onze VR1 de
rust in te gaan met 3-0. In de tweede helft scoorde Lynn Diepstra in haar debuutwedstrijd haar
eerste goal voor dames 1. Hierna werd er nog één doelpunt bij gemaakt door Denise Moorman wat
de eindstand op 5-0 zette.

Agenda:
21 mei 2018:
8/9/10 juni 2018:
29/30 juni & 1 juli 2018:

Fietstocht (2e pinksterdag)
Jeugdkamp Nwvv/Titan
Raymond Duitscher Toernooi 2018

Contact:
Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij proberen deze dan mee
te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief.
Angelique Schuttrups
Kevin Faber

m.schuttrups@t-mobilethuis.nl
kevin-faber@hotmail.com

DANSAVOND IN DE BADDE, BADDESWINGERS
Aanstaande zaterdag 12 mei is onze laatste dansavond van dit seizoen. Wilt
U nog een avondje dansen deze maand dan kan dat deze zaterdagavond in
DE BADDE. Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. U kunt er
aan verschillende dansen meedoen zoals: Stijldansen,Oude dansen,Country
en Latijns/Amerikaanse dansen. Dus voor elk wat wils.
Tot ziens a.s. zaterdag in DE BADDE namens de BADDESWINGERS
Volgend seizoen beginnen wij weer op zaterdag 8 September.
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PRESENTATIE WOON-EN LEEFBAARHEIDSVISIE NIEUW-WEERDINGE
Graag herinneren wij u aan de bewonersavond die gepland staat voor dinsdag 29 mei om 19.30 uur
in Dorpshuis ‘De Badde’. Die avond zal de gemeente Emmen de concept ‘Woon- en
leefbaarheidsvisie’ aan het dorp presenteren. In de vorige Streekbode is daarover bredere uitleg
gegeven. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

VIVA LA DONNA VERWENDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE
Ook dit jaar zullen wij met onze kapsalon voor de 11e
keer mee doen aan de landelijke Viva la donna
verwendag. Deze verwendag is voor dames die getroffen
zijn door kanker, of een verleden hiervan hebben. Deze
keer willen wij een verwenmiddag gaan houden, en wel
op zaterdag 23 juni. Van 13.30 uur tot 16.00 uur. Op
deze middag willen wij 6 dames in de “watten leggen”.
Ze krijgen kosteloos een kappersbehandeling,
schoonheidsbehandeling, en nagelbehandeling
aangeboden, verder krijgen de dames nog een
uitgebreide kleuranalyse, waardoor ze beter in staat zijn
om inzicht te krijgen welke kleding, make-up en sieraden het best bij hen past. We hebben voor deze
verwenmiddag nog 3 plaatsen beschikbaar.
Weet u iemand die het verdient om op deze manier verwend te worden, aarzel dan niet en bel naar
Haarstudio Klarianke 0591-521203 (vol is vol)
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IN MEMORIAM
Allan Prosser
Op 15 maart is ons het bedroefde nieuws ten
gehore gekomen dat de man die zich 30 jaar
lang vrijwillig voor Nieuw-Weerdinge heeft
ingezet is komen te overlijden.
Allan Neil Anderson Prosser is zijn naam en
een begrip in Nieuw-Weerdinge. Allan kwam
vanuit Schotland door omstandigheden naar
Nieuw-Weerdinge. Al gauw kwam hij in
aanraking met jongerenwerk en het idee om
zich in te zetten voor het dorp. Sinds de jaren ’80 heeft Allan duizenden activiteiten voor niet alleen
jongeren, maar voor het gehele dorp opgezet en talloze projecten en evenementen georganiseerd.
Tevens was hij jarenlang vrijwilliger en bestuurslid bij de Badde en tot aan zijn overlijden
penningmeester van SKW Nieuw-Weerdinge. Iedereen kende Allan en Allan kende iedereen. Elk
weekend stond hij vrijwillig in de soos voor de jeugd en stond hij paraat om samen met jongeren
weer een activiteit op te zetten. Een kleine greep uit bekende activiteiten waarvan Allan de kar trok
zijn onder ander het paasvuur, fiets ‘m er in in de Wencke, Muziekfestijn op het Plein en
muziekmarathons in de jeugdsoos.
Allan heeft ervoor gezorgd dat Nieuw-Weerdinge op Europees niveau op de kaart werd gezet door
middel van uitwisselingen. Sinds de val van de Berlijnse muur heeft Allan honderden uitwisselingen
georganiseerd door heel Europa. In de jaren ’90 was Allan in heel Nederland met groepen bezig om
jongeren naar het buitenland te sturen of om buitelandse groepen naar andere dorpen in Drenthe en
Groningen te krijgen. Om de haverklap zat Allan in het vliegtuig naar een uitwisseling of een ander
internationaal event. Hij leefde en ademde uitwisselingen en internationalisering, om jongeren op
sleeptouw mee te nemen en hun blik te verbreden werd een levensmissie van Allan. Hij besefte dat
confrontatie met iets anders en vreemds leid tot ontwikkeling van de jongere. Allan heeft er in zijn
eentje voor gezorgd dat Nieuw-Weerdinge bekend is in heel Europa en dat duizenden jongeren het
geluk hebben gehad om in een project van Allan deel te nemen. De uitwisseling werd jaarlijks tussen
2002 en 2011 georganiseerd in De Badde waar internationale jongeren 10 dagen lang verbleven.
Reeds worden nog steeds uitwisselingen georganiseerd waar jongeren van Nieuw-Weerdinge aan
deel nemen.
Het was 2008, Allan was met een groep naar Bulgarije op uitwisseling waar een onfortuinlijk incident
zich voortrad, hij kwam ten val en brak zijn heup. Hij belandde in het ziekenhuis in Bulgarije waar hij
met angst en beven nog aan terug denkt. Een dokter die hem wil opereren met een Makita
boormachine met een verroeste boor erin, blij dat Allan was toen hij hoorde dat hij terug kon naar
Nederland voor behandeling zeg!
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Na zijn gebroken heup was Allan eigenlijk nooit meer de oude, mede doordat de een na de andere
complicatie optrad. Infecties aan de operatiewond, heup eruit, heup er weer in, weer een infectie,
weer onder het mes, het was een lang proces tot het uiteindelijk is geheeld. Maar daarna had hij wel
weer wat anders. Kapotte knieën die moesten worden gerepareerd, oogproblemen,
bloedvergiftiging, het stapelde zich op. Menigeen dacht, als hij hier doorkomt dan is het een wonder,
voornamelijk omdat hij al op leeftijd was en fysiek niet in topconditie was.
Maar toch was Allan niet kapot te krijgen, hij krabbelde er weer boven op en de afgelopen jaren had
hij vrijwel geen enkel fysiek probleem. De terminator zou jaloers zijn op de onderdelen die in Allan
zijn geplaatst in de loop der jaren. Allan bleef altijd positief, zoals een oud deelnemer van een
uitwisseling verwoord: ‘Allan is a beautiful example of a young spirit in an old body’.
Wij als bestuur van Sociaal Kultureel Werk zullen Allan zijn humor, zijn eigenaardigheden, zijn
karakter en zijn wil om met jeugd aan het werk te gaan missen. Wij zullen er alles aan doen om zijn
werk voor te zetten, om activiteiten met de jeugd te blijven realiseren en in samenwerking met
stichting Cherry International uitwisselingen te blijven organiseren voor de jeugd van NieuwWeerdinge.
Wij nodigen iedereen uit om deze krachtige documentaire te bekijken waarin Allan zijn levensmissie
prachtig wordt weergegeven: https://vimeo.com/81486167
Allan is vredig heengegaan in zijn slaap, in zijn eigen stulpje aan de B. Nieuwenshuisweg. Zoals hij het
wou.

Anja Klasens
Angela Klasens
Eddie Wolters
Ilona de Groot
Karin van Dijken
Roelof Evers
Susanne Prikar
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TROPISCHE TEMPERATUREN TIJDENS DAGJE UIT MET DE ZONNEBLOEM

Op vrijdag 20 april, een warme dag, bracht de Zonnebloem een bezoek aan
van Geel Orchideeën en Chrysanten Kwekerij in Erica. Er was een flinke
opkomst van gasten die deze dag mee wilden maken. Het was buiten al
ongekend warm voor de maand april, maar binnen in de kas bleek de
temperatuur helemaal tropisch.
Niet iedereen van het gezelschap kon daar tegen. In de eerste afdeling van de
kassen stonden de mooiste chrysanten in bloei, in de tweede afdeling konden
prachtige orchideeën bewonderd worden. In het winkeltje was veel moois en
leuks te koop. Dat sprak veel mensen aan.
Het was een geslaagde, warme dag en de afsluiting bij Westerhof in
Weerdinge, waar op ijs werd getrakteerd, was zeer welkom.

Met vriendelijke groeten,
Henny Uitenbogaart,
vrijwilliger bij de Zonnebloem.
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IN GESPREK MET……..
TRIJN KATOEN-BULTS EN FENNIE
HILGEN-BULTS
In de laatste twee Streekbodes (en in het
Dagblad van Het Noorden van 6 april)
heeft u kunnen lezen over het plaatsen
van een herinneringsbord in het
Siepelveen. Omroep Drenthe heeft een
opname gemaakt van deze plaatsing. In
de nacht van 22 op 23 mei 1944 stortte in
het Siepelveen een Engelse
bommenwerper neer.
Om precies te zijn een Lancaster MK 111 ND963 OL- H. De Lancaster maakte deel uit van een
formatie van 235 bommenwerpers die op weg waren naar Braunschweich, stad in de Duitse
deelstaat Nedersaksen. Maar het gaat mis, het vliegtuig wordt in brand geschoten door een Duitse
nachtjager en stort neer in het Siepelveen. Het project Lost Wings, is een samenwerking tussen de
Studiegroep Luchtoorlog (SLO) Drenthe en de Stichting Cultuur-Historisch Zwartemeer. Het doel is
het plaatsen van herinneringsborden bij de plekken van de neergestorte vliegtuigen in de gemeente
Emmen.
Maar wat heeft dit met deze twee dames te maken? Het plaatsen van het bord in het Siepelveen
maakt(e) verhalen los. Ik werd getipt contact te zoeken met mevr. Hilgen. En zo gezegd zo gedaan. En
wat een bijzonder en interessant verhaal hadden zij en haar zuster mevr. Katoen te vertellen.
‘Midden in nacht van 22 op 23 mei, 1944, wordt er luid bij ons op de deur geklopt. Het moet zo rond
3.00 uur geweest zijn, denk ik’, vertelt mevr. T. Katoen. Zij is dan 13 jaar en mevr. Hilgen 5 jaar. ‘Hij
noemde mij “ little baby”, vertelt mevr. Hilgen.
Het ouderlijk huis staat aan het Oude Schuttingskanaal Oostzijde 36 in Roswinkel. Ze wonen er met
z’n vieren, vader, moeder en Trijn en Fennie. ‘We hebben nog een jongere broer maar die was toen
nog niet geboren.’
‘Hij klopte maar door, en mijn vader zei’; ‘je moet hier niet zijn, je bent verkeerd.’ Mijn vader dacht
eerst dat het een Duitser was. Mijn moeder zei; ‘We gaan met z’n vieren voor de deur staan. Als hij
dan schiet zijn we alle 4 dood.’ ‘Maar hij zei dat hij Englisch was. Onze hond bleef maar blaffen en
uiteindelijk heeft mijn vader hem toch maar binnen gelaten. Ik herinner me nog goed dat hij geen
schoenen meer aan had.’, vertelt mevr. Katoen.
Wat ze toen nog niet wisten is dat hij, deze Engelsman, de piloot was van het vliegtuig dat eerder die
nacht is neergestort in het Siepelveen. Het is één en al drukte en herrie die nacht. Het verklaart ook
waarom vader en moeder Bults angstig zijn wanneer er die nacht luid op de deur wordt geklopt. De
Engelsman maakt met handen en voeten duidelijk dat hij in het vliegtuig zat en met zijn parachute is
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geland. Die parachute had hij begraven. Hij wilde graag weten hoe ver hij van de grens met Duitsland
af was.
‘Door middel van de wekker, laten onze vader en moeder zien hoe ver hij van de vijand af is. Hij
vertelt 23 jaar te zijn, het is (was) zijn laatste vlucht. Hij zei: ‘Als ik terug ben in Engeland ga ik
trouwen.’, vertelt mevr. Hilgen.’
Hem werd te eten aangeboden, maar maakte daar niet veel van. ‘Hij had zijn benen op de kachel
gelegd en heeft alleen een beker melk gedronken. In de ligstoel is hij in slaap gevallen.’, vertelt mevr.
Katoen.
‘Onze vader is toen naar zijn broers gegaan, naar opa en oma Bults. Zij woonden dicht bij ons in een
boerderijtje. Het was erg gevaarlijk, na 22.00 uur mocht je niet meer naar buiten. Dr. Beertha heeft
later eens gezegd: ‘Was maar bij mij gekomen, je mag immers
altijd naar de dokter.’
Onze vader wist niet wat hij ermee aan moest. Er was ‘veel
volk op de been’ die nacht. Hij is naar de politie in Roswinkel
gegaan en heeft de piloot daar aangegeven. Hij kon ook niet
anders. Wij liepen gevaar, ik was nog maar klein en kon geen
geheim bewaren. En er waren ook al te veel mensen die er
vanaf wisten.’, vertelt mevr. Hilgen. De volgende morgen
kwam politie Middel hem ophalen en heeft hem naar de
Marechaussee kazerne in Emmer-Compascuum gebracht. Wat
er daarna gebeurd is weten we niet. Wel dat hij anderhalf jaar
in Duitsland is geweest.’
‘Ken, (de piloot) heeft nooit wrok gehad tegen onze ouders.
met stok K.A.Lane, dan dhr.Bults, mevr. Bults
Hij is na de oorlog twee keer teruggeweest, één keer alleen en
één keer met zijn vrouw. Ze kwamen met een bus vol in 1980 op het Schuttingskanaal. Er was zoveel
‘volk’, het was feest. Elk jaar kregen we een kerstkaart van hem, sinds twee jaar niet meer. We weten
verder niets van hem. In mijn vitrine kast staan twee bordjes die mijn moeder van hem heeft
gekregen.’ Vertelt mevr. Hilgen.
Er komt een plakboek op tafel met foto’s van de hereniging in 1980 en krantenknipsels over het
onthullen van het RAF-monument in Nieuw-Dordrecht. De foto’s en de teksten in de krant maken het
verhaal van mevr. Hilgen en mevr. Katoen ‘beeldend, levendig en indrukwekkend’. Daarbij laat mevr.
Katoen ook nog het overlevingsdoosje zien van Ken Lane. Haar vader had dit doosje gekregen met
daarin o.a. een piepklein kompasje.
Het ouderlijk huis aan het Oude Schuttingskanaal staat er nog en is nu van Aad Vermeulen. We
brengen hem een bezoek. Aad is een goede bekende van de zussen en ook erg geïnteresseerd in het
verhaal over de piloot.
Verhalen over hoe het huis er toentertijd uitzag komen voorbij. Ook blijkt Aad zich verdiept te
hebben in dit verhaal. We maken een foto voor het huis. De plek waar flight- lieutenant K.A.Lane
aanklopte en waar hij in 1980 weer terugkwam om de familie te ontmoeten.
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Wat een indrukwekkend verhaal en mooie ontmoetingen. Dank
jullie wel voor jullie verhaal. Natuurlijk kan er nog veel meer
verteld worden over deze piloot. En de andere
bemanningsleden en over de mensen die betrokken zijn geraakt
bij deze soldaten door hun crash met het vliegtuig. Wie weet,
wordt vervolgd.
Voor wie geïnteresseerd is, is er veel informatie te vinden op de
website www.rafmonument.nl. Vooral het oorlogsdagboek
geschreven door K.A. Lane is, in het kader van dit gesprek met
mevr. Hilgen en mevr. Katoen, zeer de moeite waard te lezen.
Het is te vinden onder op het kopje ‘Verhalen’ en dan onder het
nummer ND963.
GB

Heeft U verkoopplannen, wilt u een goede begeleiding bij de verkoop van uw woning.

Bel dan met MD Makelaardij voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling.

MD Makelaardij: korte lijntjes en persoonlijke benadering.
Mina Duursma, Register Makelaar Taxateur
ook het adres voor een gevalideerd taxatierapport (NWWI Taxateursunie).
Bel: 06-54767821 of stuur een mail naar info@mdmakelaardij.com
Bekijk onze site: www.mdmakelaardij.com
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Gymvereniging Amicitia

Turntalent trainingen
Ben jij een meisje van 4,5,6,7 of 8 jaar? Hou jij van koprollen,
handstanden en radslagen maken of wil je dit graag leren?
Kom dan naar onze open trainingen! Je mag aansluiten in de
turntrainingen op de volgende dagen*:
Vrijdag 18 mei 17.00 – 18.30 uur
Vrijdag 25 mei 17.00 – 18.30 uur

Wilt u meer informatie over de open turntrainingen of
turnlessen, stuur dan een mail naar:
Fammeke15@hotmail.com

STREETDANCE
Hou je van dansen en muziek? Kom een (gratis)
training meedoen en misschien kom jij onze groep
met jouw dancetalent versterken. We kijken uit naar
jou!
Dinsdag: - ( jongere) groep 17.30 uur -18.30 uur
- (oudere) groep 18.30 uur -19.30 uur
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