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HET NOABERHUUS GEOPEND DOOR HENK JUMELET
Wethouder Henk Jumelet (CDA) heeft donderdag 30 mei in De
Badde de Noaberhuzen in Nieuw-Weerdinge, Weerdinge en
Emmer-Compascuum officieel geopend. De beheerders kregen van
dhr. Jumelet symbolisch een sleutel overhandigd. Voor NieuwWeerdinge nam Wil Bosma de sleutel in ontvangst. Wil zal samen
met Jan Bonder het Naoberhuus in de Badde beheren. Op dinsdag
en donderdagmorgen zijn zij van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om
mensen te helpen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, hulp bij het invullen
van formulieren, regelen van hulp bij kleine klussen in en rondom
het huis, betalingen rondom het Persoons Gebonden Budget (PGB),
regelen van maaltijdvoorzieningen. Alle Noaberhuzen zijn alle
dagen bereikbaar onder één telefoonnummer, 0591 – 714724 en
er is ook een website www.demonden.info waar men terecht kan voor informatie.
Wethouder Jumelet benadrukte dat dit initiatief, wat vanuit dorpsbewoners zelf is bedacht, zeer
gewaardeerd wordt vanuit de gemeente. Het past in het project van het College van Burgemeesters
en Wethouders (C.v.B.en W.), ‘Meer van
de samenleving, andere overheid.’ Het
kunnen besteden van minder van geld
vanuit de overheid vraagt om creativiteit,
en daar is de opzet van de Noaberhuzen
een goed voorbeeld van. Als onderdeel van
het Mondenzorgproject, is het de
bedoeling om met de Noaberhuzen de
mensen zorg te bieden in de breedste zin
van het woord. Mensen die zorg en hulp
nodig hebben in contact te brengen met
mensen, vrijwilligers, verenigingen en
bedrijven die deze hulp kunnen bieden.
Wat betekent Noaber ook alweer? Wikipedia, de vrije encyclopedie op het internet zegt er het
volgende over: Noaberschop (Twents) of naoberschap (Achterhoeks en Drents) zijn de gezamenlijke
noabers (buren) in een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap. Binnen het noaberschap
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geldt de noaberplicht. Dit houdt in een verplichting, de noabers (in een ruime zin des woords) bij te
staan in raad en daad indien dat nodig is. Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van
burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen
rekenen op goede openbare voorzieningen. Het is vooral een begrip dat bekend is in de Achterhoek,
Twente en andere delen van Overijssel, in Drenthe, maar is evenzeer in het westen van Duitsland te
vinden. Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang, zou zeer tevreden zijn wanneer de inwoners
weten dat het Noaberhuus er is, dat als er problemen zijn mensen het Noaberhuus weten te vinden
en dat het daardoor mogelijk is dat bijvoorbeeld ouderen langer in hun eigen woonomgeving kunnen
blijven wonen.
GB

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
16 juni
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Akkerman
23 juni
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
16 juni
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
23 juni
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. van Norden

Hallo jongens en meisjes,
De King’s Kids Middag op het grasveld bij de Timmermanstraat van zaterdagmiddag 22 juni gaat niet
door.
We hopen jullie allemaal terug te zien op dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 oktober
Dan zijn er weer de King’s Kids Days.
Maar daarvan krijgen jullie zo rond die tijd allemaal een berichtje!
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KOOPJES
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie
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.

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis
afgehaald. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers
mee, hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk.
Bellen na 16.00 uur. Handelsonderneming SandersStap. Tel. 06 18259308

Rommelmarktspullen. Wij halen het gratis bij u
op. Tel. 521497 of 06 40472420

Vulzand & zwarte grond, ook in big bags. Tel. 35322

Te huur: minikraan & minishovel vanaf €10 per
draai uur. Tel. 06 13194189

GREPEN UIT HET VERLEDEN, Middenstand in Nieuw-Weerdinge
Vervolg Eerste Kruisdiep w.z.
Aan het Eerste Kruisdiep w.z. nr. 11 woonde Jan Goeree als zelfstandig broodventer.
Op nr. 12 was de woning voor 1927 eigendom van A. Meertens, die een modehuis had in Ter Apel.
Driemaal zijn in Nieuw-Weerdinge de huisnummers verandert. Deze woning had in 1927
huisnummer Eerste Kruisdiep w.z. 636.
In 1927 is het gekocht door Tieme Idema, zoon
Derk Idema kwam er na zijn trouwen bij in wonen
en begon er een fietsenzaak. In 1944 vestigde zich
in dit pand Jans Hilgen met groente en fruit.
Tegen de jaren vijftig verkocht Schuur hier verf en
behang en snoep. In 1950 werd het een
zuivelwinkel van E. Idema. In 1968 is de winkel
door de familie Katerberg uitgebreid
en gemoderniseerd tot een levensmiddelenwinkel
(zie foto). De winkel is vanaf ongeveer de jaren
negentig in andere handen overgegaan als C1000,
Meermarkt en nu de Spar.
B.B.
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WENKE WANDELTOCHT 2013
Op zaterdag 29 juni zal de Wenke Wandeltocht georganiseerd worden. Er zijn diverse routes met
verschillende afstanden uitgezet. Er zijn routes van 6, 12, 16 en 21 km uitgezet die langs de mooiste
plekjes van Nieuw-Weerdinge gaan.
De inschrijving, start en finish zijn bij café Oosterhof aan het Weerdingerkanaal n.z. 162 te NieuwWeerdinge.
De starttijd voor de 6km is om 10:00 uur en de starttijd voor de overige afstanden is tussen 09:00 uur
en 11:00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro p.p. en voor kinderen tot 14 jaar 1 euro. De opbrengst
van de tocht zal volledig ten goede komen aan dierenweide de Wenke. Onderweg zal er iets te
drinken worden aangeboden en bij dierenweide de Wenke, waar alle routes langskomen is een rust
post ingericht. Dus houdt u van wandelen, houd de 29e juni dan vrij in uw agenda en loop mee.
We hopen dat u in grote getale mee zult doen aan deze wandeltocht en dat u er veel plezier aan
beleeft.
Dus noteer 29 juni alvast in uw agenda voor de Wenke Wandeltocht.

AMICITIA BEDANKT IEDEREEN VOOR DE GESLAAGDE KOEKACTIE!!
Wij willen iedereen die koeken gekocht hebben, onze leden
die ze verkocht hebben en iedereen die aan de KOEKACTIE
meegewerkt hebben, hartelijk bedanken voor hun inzet en
steun aan onze vereniging. Ook dit jaar was het dankzij u
weer een geslaagde en smakelijke actie!
Bedankt!
Bestuur en leden
Gymnastiekvereniging Amicitia
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ALGEMENE LEDENVERGADERING AMICITIA
Op dinsdag 25 juni 2013 om 20.00 uur in MFC De Badde houden wij onze algemene
ledenvergadering.

1
2
3
4
5
6
7

Agenda:
Opening
Mededelingen
Algemeen jaarverslag
Financieel verslag
Toekomst van de vereniging/plannen
Rondvraag
Sluiting

Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom!

TITAN-NIEUWS
In de vorige editie van de Streekbode maakten we al melding dat TITAN
dankzij goede resultaten in de laatste wedstrijden deelname heeft
afgedwongen aan de na-competitie. TITAN werd hierbij gekoppeld aan
buurman Valthermond. De eerste wedstrijd werd in Valthermond gespeeld.
In een gelijkopgaande wedstrijd was het TITAN dat de beste kansen kreeg,
maar verzuimde om zichzelf te belonen. Dat deed Valthermond wel, toen de
spits tien minuten voor tijd attent reageerde op een afgeslagen bal.
Eindstand 1 – 0 voor Valthermond.
De return in Nieuw-Weerdinge deed oude tijden herleven. Meer dan 400 toeschouwers, waaronder
veel Mondkers, omringden het veld en kregen een spannende wedstrijd voorgeschoteld. In de eerste
helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar werd er niet gescoord. Ruststand derhalve 0 – 0.
TITAN had nog drie kwartier om de achterstand uit de eerste wedstrijd weg te werken en kwam fel
uit de startblokken. Dat betaalde zich al vroeg in de 2e helft uit en TITAN nam een 1 – 0 voorsprong.
Vanaf dat moment bleef TITAN de bovenliggende partij. Vlak voor tijd kreeg het nog een dot van een
kans om de wedstrijd al in de reguliere speeltijd te beslissen. De stand na 90 minuten was echter 1 –
0 en er werd verlengd om een beslissing te forceren. TITAN bleef het beste van het spel houden en
nog in de eerste helft van de verlenging werd de voorsprong op 2 – 0 gebracht. Deze voorsprong
werd niet meer uit handen gegeven waardoor Valthermond degradeert naar de 3e klasse en TITAN in
de race blijft voor promotie.
In de volgende ronde kwamen De Vogels uit Groningen op bezoek in Nieuw-Weerdinge. In het eerste
gedeelte van de wedstrijd lieten De Vogels zien wat hun bedoeling was. Met snelle aanvallers
kwamen zij een paar keer gevaarlijk voor het TITAN-doel, maar met kunst en vliegwerk werd het doel
schoon gehouden. Halverwege de 1e helft kreeg TITAN vat op het spel en legde enkele keren de
zwakke plekken in de verdediging van De Vogels bloot. Het harde werken werd al snel beloond toen
hun keeper de bal niet goed verwerkte. Met deze 1 – 0 voorsprong gingen de ploegen rusten.
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Na rust ging TITAN steeds beter voetballen en kwamen De Vogels er niet meer aan te pas. Met speels
gemak werd de voorsprong uitgebreid naar maar liefst 4 – 0. Met deze comfortabele stand op zak
reist TITAN naar Groningen voor de return. Met het uitkomen van deze Streekbode is deze wedstrijd
al gespeeld. In de volgende Streekbode kunnen we u dus laten weten of TITAN is gepromoveerd en
volgend seizoen uitkomt in de 2e klasse.

KOFFERBAKMARKT BIJ ’T VOLK VAN GRADA
Op zondag 16 juni 2013 organiseren de leden van de Drentse vereniging ’t Volk van Grada bij haar
museumboerderij “de Nabershof” aan het Noordeind 21 in Emmen voor de tweede keer een grote
Kofferbakmarkt.
In het Westen van ons land is dit een heel bekend gebeuren. Degene, die gebruikte spullen wil
verkopen kan bij zijn auto een plekje krijgen van 5 meter.
Deze plek kost € 5,=
De markt is van 09.00 – 15.00 uur. Inruimen vanaf 08.00 uur
Hebt u nog spullen op zolder of in de schuur en die wilt u verkopen, dan bent u van harte welkom.
Ook handelaren in gebruikte spullen zijn van harte welkom.
Opgave voor deze markt graag bij Roelie tel 06-18066502
Of bij Johan 0599-638590.
Op deze dag is het clubgebouw “Oes Hoes” geopend voor een kop koffie of een hapje en een
drankje.
Onze museumboerderij is deze dag voor bezichtiging geopend!
Namens de organisatie,
Gerrit Dorgelo

BUSREIS STAVO
1 Mooie dag in mei en ja hoor wij hadden hem,
maandag 27 mei.
’s Morgens om 11.00 uur vertrokken de mensen van de
donderdagmiddag bingo en het
donderdagavondkaarten voor een busreis naar de “voor
hen” onbekende bestemming.
Er werden in de bus eerst wat broodjes uitgedeeld, voor
diegene die al honger kregen voordat we op onze eerste
bestemming aankwamen.
We reden met de bus richting Deventer en gingen naar de IJssel, daar stapte de groep op een
rondvaartboot en onder het genot van koffie of thee met gebak, kon men van de omgeving genieten
en zelfs op het bovendek lekker zittend in de zon rondkijken.
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Na ongeveer 2 uur op de boot doorgebracht te hebben stapten
we weer in de bus en kregen onder begeleiding van een gids een
rondrit door het Kroondomein (omgeving het Loo Apeldoorn)
een prachtig stuk bosgebied.
Nadat de gids weer uit de bus stapte had iedereen zoiets van, nu
lusten we wel iets te eten.
De buschauffeur reed ons vervolgens naar restaurant de Keet in
Heerde alwaar wij met z’n allen van een heerlijk diner konden
genieten.
Met een lekker gevoel gingen wij de bus weer in richting huis en tegen 20.45 uur kwamen wij weer
aan bij de Badde. Een geweldig geslaagde dag.
Els Tiems

ROPARUN 2013
In één van de vorige Streekbodes is er aandacht aan de
Roparun besteed.
Voor diegene, die dit niet hebben gelezen, zal ik nog iets
over de estafetteloop vertellen.
De Roparun is een estafette, die door verschillende ploegen
wordt gelopen, ten bate van de kankerbestrijding.
De afstand die de ploegen moeten lopen bedraagt ongeveer
566 km.
De lopers worden begeleid door fietser met routekaart.
Daarnaast rijden er busjes mee, die de lopers verzorgen en verplaatsen naar de wisselpunten.

De ploegen worden door bedrijven en particulieren gesponsord.
Opbrengst in 2013 ruim € 2.000.000,-- een geweldige
prestatie.Er zijn 2 routes, van Parijs naar Rotterdam en van
Hamburg naar Rotterdam Dit jaar kwamen de lopers op eerste
Pinksterdag door Nieuw-Weerdinge. Ik had gehoopt dat er wat
meer mensen een spandoek, een vlag of gewoon wat
aangemoedigd hadden. Op de een of andere manier hebben
we allemaal wel eens met deze ziekte te maken gehad.

Mochten de ploegen volgend jaar weer door Nieuw-Weerdinge komen hoop ik dat de ploegen zien
hoe wij hun prestatie waarderen.
Els Tiems.
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Stichting 't Koppeltje
organiseert op

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
met medewerking van Zwembad “De Wieke”

een grote

ZESKAMP
van 10.00 – 18.00 uur
op het zwembadterrein

Lees de volgende streekbode voor meer informatie
of kijk op www.t-koppeltje.nl

Let op: MAXIMAAL 18 teams VOL=VOL!!!
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JEUGDAFDELING NWVV/TITAN
22 juni 2013
Sponsorloop/penaltybokaal
Op 22 juni 2013 organiseert de activiteitencommissie van de jeugdafdeling van NWVV/Titan voor de
jeugdleden vanaf de E-pupillen van NWVV en Titan een sponsorloop en penaltybokaal.
De sponsorloop start om 11.00 uur en het penaltybokaal rond 12.30uur
Dit alles op het sportveld te Nieuw Weerdinge
Bij deze een uitnodiging om onze jeugd aan te moedigen!
Zien we u op 22 juni???
Mocht je als jeugdlid deze dag niet kunnen, wil je je dan z.s.m. afmelden per mail of telefoon bij
Ramona Hilberts?
Een sportieve groet,
Activiteitencommissie jeugdafdeling NWVV/Titan

ZONNEBLOEMNIEUWS
Woensdag 29 mei zijn we samen met andere afdelingen van de
zonnebloem van de regio met de boottocht geweest. Om 7 uur zijn
we bij de Badde in de bus gestapt, naardat de andere afdelingen ook waren ingestapt
gingen we richting Lelystad, waar we op de boot gingen het IJsselmeer over. We begonnen met
koffie en gebak, daarna hadden we een verloting. s’Middags kregen we een warme maaltijd en
hebben we nog even bingo gespeeld. Om 5 uur waren we weer in Lelystad waar we weer richting
huis gingen. We waren om 8 uur weer thuis. Het was een gezellige dag.
Een vrijwilliger van de Zonnebloem
Afdeling Nieuw-Weerdinge

ZWEM-4-DAAGSE IN ZWEMBAD DE WIEKE
Het zwembadseizoen loopt nu ruim 6 weken, met daarin al allerlei
activiteiten en bezigheden. De vrijwilligers zijn bijna klaar met het
rondbrengen van de donateurkaarten á 10 euro en met het
benaderen van nieuwe 10-euro donateurs en/of het ontvangen
van vrijwillige bijdragen en giften. Hebben de vrijwilligers u niet thuis getroffen en wilt u wel
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donateur blijven of worden, dan vragen we u hierbij om het bedrag van 10 euro over te maken op
rekeningnummer 92.01.33.746 van de RegioBank te Nieuw-Weerdinge t.n.v. Stichting
Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge. Dit onder vermelding van uw naam, postcode en
huisnummer. Op deze manier kunnen wij uw donateurkaart zo snel mogelijk bij u thuis bezorgen.
Giften en financiële bijdragen zijn natuurlijk ook altijd welkom op rekeningnummer 92.01.33.746
t.n.v. Stichting Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge.
De eerstvolgende activiteit is de Zwem-4-Daagse, van maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni. Dit houdt
in dat tijdens 4 dagen er 20 baantjes per dag gezwommen worden. In de Zwem-4-Daagse week zijn er
meerdere randactiviteiten: zoals op woensdag 26 juni een mini-triathlon. Deze wordt georganiseerd
door de Brede School. De Zwem-4-Daagse week wordt op vrijdag 28 juni ’s middags afgesloten met
het sponsorzwemmen van het Kleve-project. Vanaf 18 uur is er de gezamenlijke medaille uitreiking
en aansluitend begint de mini-playback show. Opgave voor deze mini-playback show kan ook bij de
kiosk. Tijdens deze avond zullen een hapje en een drankje aanwezig zijn.
De kosten voor deelname aan de Zwem-4-Daagse zijn € 4,50 per persoon en dit kan vanaf maandag
17 juni, gelijktijdig bij de opgave voor de Zwem-4-Daagse, bij de kiosk worden betaald. Om zo veel
mogelijk familie, vrienden en belangstellende de gelegenheid te geven om de deelnemers aan de
Zwem-4-Daagse en de activiteiten aan te moedigen, is de entree gedurende deze dagen gratis.
Ook de daarop volgende activiteiten zijn alweer in voorbereiding en staan “op stapel”: op zaterdag 6
juli zal het zwembad met een stand aanwezig zijn op de jaarmarkt. En, al lijkt het nog ver weg, op
donderdag 15 augustus zijn er de activiteiten van de SKW Spel-3-Daagse in en rondom het zwembad,
gevolgd door onze eigen zwemmarathon op zaterdag 17 augustus. De zwemexamens zullen worden
afgenomen op zaterdag 31 augustus. Waarna het zwembadseizoen alweer wordt afgesloten op
zondag 1 september met de activiteit “Krooi ‘m d’r in”.
Elders in deze Streekbode leest u meer over de 6-kamp op zaterdag 24 augustus. Deze wordt door
stichting ’t Koppeltje georganiseerd en zwembad de Wieke verleent hieraan graag haar medewerking
door onder andere het beschikbaar stellen van het zwembad met bijbehorende terreinen. Kortom: er
worden in en rondom het zwembad weer meerdere activiteiten (voor jong en oud) georganiseerd.
We hopen hierbij uiteraard op uw komst en op zo veel mogelijk deelname.
Voor nu wensen u een gezellige, actieve zomer toe.
Het bestuur van zwembad de Wieke:
Bert Rutten, voorzitter en personeelszaken
Carla Neef, vice-voorzitter en donateurs, jaarmarkt
Francisca Minnaar, secretaris en zwemmarathon
Jannet Hofman, penningmeester en kiosk, sponsoren

Uinko Brouwer, coördinatie onderhoud
Derk-Jan Smith, coördinatie onderhoud
Tina Tjeerdsma, coördinatie schoonmaak
Gerard Hilgen, coördinatie activiteiten
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ROMMELEN RONDOM DE KERK
Op zaterdag 6 juli organiseert de Protestantse kerk Nieuw-Weerdinge/Roswinkel weer haar jaarlijkse
rommelmarkt van 9 t/m 17.00 tijdens de jaarlijkse braderie.
Ook zullen er kniepertjes en spekkedikken worden verkocht. Tevens zullen er lootjes worden
verkocht waarmee prachtige prijzen zijn te winnen. Ook kan men prachtige prijzen winnen bij het
sjoelen.
Dit alles wordt weer gehouden op het plein en parkeerplaats voor de kerk Weerdingerkanaal ZZ 143.
Dus komt allen naar deze gezellige rommelmarkt.

NIEUWE UITSTRALING OBS ’T KOPPEL
Onze school heeft een nieuwe uitstraling in de vorm van een
nieuw logo!
10 Jaar geleden werd het gebouw in gebruik genomen.
Reden om een passend logo bij de visie / missie van onze school
te kiezen.
Het logo staat symbool voor de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten voor de
kinderen van ' t Koppel. Het is bedacht door een moeder van
twee van onze leerlingen, Tanja Wolters. Ze heeft een taart
gekregen met het nieuwe logo erop.
Het logo werd onthuld door oud directeur Gienus Meijerink en de nieuwe directeur Jan Schuring.

NATUUR LANGS HET ORANJEKANAAL
De IVN-Afdeling Emmen en omstreken, houdt op donderdagavond 13 juni een natuurwandeling langs
het Oranjekanaal.
Onder leiding van IVN-natuurgidsen wordt de natuur in de oevers van het kanaal aan een nadere
inspectie onderworpen.
Deze wandeling biedt de deelnemers de mogelijkheid kennis op te doen over de flora en fauna langs
het kanaal.
Vertrek is om 20.00 uur vanaf de brug over het Oranjekanaal in de Zuidbargerstraat te Zuidbarge.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
De deelname is gratis.
Voor nadere informatie: Dhr. Dirk Marissen, tel. (0591) 618903
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WIJ DANKEN IEDEREEN……………
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen,
fijne brieven en kaarten, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze ouders,
onze opa en oma en onze opaopa en omaoma
Henk Regts
en
Tiny Regts-Warris
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en
vergroot de moed om verder te gaan.
Willem en Janny
Henry en Marleen
Eva
Jolanda en Erik
Roan
Elin
Gerda en Klaas
Brenda en Niek
Tom
Saskia
Nieuw-Weerdinge, juni 2013

Kleve-project bezoekt Memory International War Museum en Humanistisch Verbond komt op
bezoek
Vrijdag 31 mei heeft het Kleve-project een bezoek gebracht aan het “Memory International War
Museum” in Nijverdal. De groepen 8 van ’t Koppel en van de Bentetop zijn ’s morgens om half elf
met de bus vertrokken richting Nijverdal. Een tussenstop werd er gemaakt op de Holterberg bij de
Canadese begraafplaats waar 1394 militairen hun laatste rustplaats vonden. In het voorjaar van 1945
kwamen deze soldaten om toen ze vochten voor de bevrijding van Nederland. De kinderen konden
op de graven zien hoe jong al deze mensen stierven in een vreemd land om te strijden voor vrijheid.
Vervolgens ging de reis verder naar het Memory
internationaal oorlogs- en vredes-museum in
Nijverdal waar het verhaal van de Tweede
Wereldoorlog te zien is in foto’s, films, verhalen en
veel voorwerpen uit de oorlog. In het museum
werden de kinderen in groepjes verdeeld en
begeleid door vrijwilligers van het museum. Ieder
groepje ging in op een bepaald onderwerp (bijv.
bezetting, verzet, bevrijding, Jodenvervolging) waar
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ze op school ook al mee bezig geweest waren. De groepen kregen ieder een koffer met voorwerpen
en een leestekst en daarover moesten ze vragen
beantwoorden. Ze moesten zich inleven in de situatie van
de oorlog en daarover kunnen vertellen. Bij een rondgang
door het museum kwamen zo alle groepjes en alle
kinderen aan beurt om een stukje van de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Bij de collectie
van het museum vertelden de kinderen elkaar over dat
onderwerp van de oorlog.
Na een korte pauze begonnen de leerlingen aan een
verwerkingsopdracht: het tekenen en kleuren van een
vlinder met daarop de namen van Joodse kinderen
waarover hun verteld was. Een vlinder voor het thema
“hoop”. Respect hebben voor “andere” mensen is
belangrijk om de vrede te bewaren. Een medewerker van
het museum besloot met de woorden: “respect is enorm
belangrijk”, want “jullie zijn van na de oorlog en laat dat zo blijven”.
Respect voor “andere” mensen bijvoorbeeld met een ander geloof- of levensovertuiging, dat was het
thema van het Kleve-project van dit jaar. Daarover kregen de kinderen al te horen en te zien in
moskee, synagoge, protestantse kerk, baptistenkerk en in de rooms-katholieke kerk. Op maandag 10
juni was er in de Badde nog een bijeenkomst waarbij het Humanistisch Verbond een en ander
vertelde over het humanisme. Er werden een aantal vragen gesteld die door de kinderen heel
verschillend werden beantwoord. Voor ieder is een antwoord op een vraag anders en een spel
maakte dat duidelijk. M.a.w. ieder mens is anders: ieder mens is uniek. En samen met die
verschillende mensen maken we de wereld. Daarom mochten alle kinderen aan het eind hun
geverfde hand op de wereld zetten.
Om samen de wereld te helpen gaan de kinderen op het laatste onderdeel van het Kleve-project
2013 sponsorzwemmen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de stichting Gambia Vooruit: zij willen graag
een ziekenauto aanbieden in Gambia om sneller en comfortabeler vervoer naar het ziekenhuis
mogelijk maken. Zwem Gambia Vooruit.

Kleve-project bezoekt kerken in Nieuw-Weerdinge en Ter Apel
In het kader van het Kleve-project “Onbekend maakt Onbemind” maken de
groep 8-ers van de Bentetop en ’t Koppel dit jaar kennis met verschillende
geloofs- en levens-overtuigingen. Daarvoor brengen ze bezoeken aan
verschillende geloofshuizen.
In Emmen bezochten ze op 13 maart de synagoge en de moskee. Dichterbij
huis konden ze een kijkje nemen in de Nieuw-Weerdinger kerken op vrijdagmiddag 12 april. In twee
groepen van ieder zo’n twintig kinderen bezochten ze de protestantse kerk Het Anker en de
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baptistenkerk De Open Poort. Daar kregen ze in kleinere groepjes een rondleiding van de dominees
en gemeenteleden. Dominee Van Elten vertelde over de kerk en het
geloof in de protestantse kerk en dominee Pflaum legde uit wat het
geloof voor de baptisten betekent. De kinderen konden daarin
overeenkomsten herkennen maar ook verschillen. Bij hun rondgang
door de kerken konden ze ook verschillen zien. Zoals bijvoorbeeld het
verschil bij het dopen: waar de protestantse kerk een klein doopvont
heeft, is er in de baptistenkerk een groot bad. Met hun vragenlijst
gingen ze door de kerken en de verschillende ruimten. Daarbij ook actief deelnemend aan
activiteiten die binnen de kerk plaatsvinden: van knutselen tot klok luiden. Daarnaast konden de
kinderen vragen stellen over het voor hun “onbekende”. Om te voorkomen dat onbekend onbemind
maakt. Begrip krijgen voor elkaars gedachten.
Na het bezoek aan de protestantse kerk en de baptistenkerk in
Nieuw-Weerdinge stond een bezoek aan de rooms-katholieke kerk
op het programma. Op woensdag 22 mei gingen de groepen 8
samen met hun juf en meester op de fiets naar Ter Apel. Om kwart
voor negen vertrokken ze bij de Badde, samen met een aantal
begeleiders van het Kleve-comité. Zo rond half tien mochten de kinderen in de kerkbanken plaats
nemen en kwam pastoor Maurits Damsté hun een en ander vertellen over de rooms-katholieke kerk.
De kinderen kregen te horen en te zien over de gedachten en gebruiken daar. De pastoor vertelde
over zijn kleding, een gewaad met daarop een levensboom en het kruis met nieuw leven. Over
allerlei voorwerpen in de kerk wilden de kinderen graag meer weten en ze maakten volop gebruik
van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de pastoor. Dat de kerk een grote (na)klank bezit was
bij het verhaal en de vragen van en aan de pastoor al duidelijk geworden.
Na een pauze in het parochiehuis, liet dhr. Ton Kuper de
kinderen meer over de klank in de kerk ervaren en vertelde
hij over het kerkgebouw: de St. Willibrorduskerk werd in
1880 gebouwd en dit kostte in die tijd veel geld en moeite.
Geld om ook nog een toren erop te bouwen was er toen niet
meer over en dat deel van het oorspronkelijke plan kon niet
meer worden uitgevoerd.
Na de uitleg konden de kinderen zelf de kerk verkennen. Ze moesten aan de hand van een vragenlijst
op een achttal plaatsen in de kerk vragen beantwoorden en leerden zo meer over de geschiedenis
van de kerk en het rooms-katholieke geloof. Blijkbaar onder de indruk kwam een van de kinderen
aan het eind met het voorstel een actie te houden om alsnog de toren af te kunnen bouwen.
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Vechten tegen windmolens
Elke dag horen we wel iets over onze energievoorziening. De beloofde groene stroom blijkt lang niet
altijd groen te zijn, want groene stroom is er nog niet in overvloed. In
Europa zijn ze bang voor een invasie van Chinese zonnepanelen en
daarom proberen ze die maar duurder te maken, met als gevolg dat de
hoeveelheid groene stroom minder snel groeit. Aardwarmte is voor de
tuinders in Erica een optie, maar daarvoor ontbreekt het geld. Vanuit
Noord-Groningen horen we steeds over de angst dat ze straks in de gasbel
zitten in plaats van erop. Zoeken naar alternatieve energie is een hot item.
In onze regio is er nogal wat discussie over energievoorziening door middel
van windmolens. Wakker Emmen heeft in een enquête gevraagd wat wij van
windmolens vinden. De mening lijkt heel erg verdeeld: verschillende
actiegroepen vechten tegen windmolens, anderen zien het als een goede
bron van energie. Dat laatste is het natuurlijk, met zekerheid.
Dat sommige mensen tegen zijn bij plaatsing in hun achtertuin
is
heel begrijpelijk. Minder is het argument dat ze niet in het
landschap zouden passen. Nederland is een land van wind en
water, (wind)molens accentueren dat prachtig. Bovendien is
Nederland van oudsher een land van molens. Wel moet
gekeken worden waar je ze in het landschap plaatst. In de
Flevopolders, in het weidse landschap zie je er al veel en is het
prima passend. In het weidse landschap, in de ruimte tussen
de
Drentse monden zouden ze ook kunnen, rekening houdend
met een minimale afstand van woningen. Vlak achter een typisch Drents dorp als bijvoorbeeld
Weerdinge is minder passend.
De Drentse recreatie mag geen schade ondervinden. De nieuwste recreatieaanwinst, de veenvaart
tussen Ter Apel en Erica maakt een rondje Drenthe mogelijk per vaar-route. Nieuw-Weerdinge staat
op de kaart als (laag)vliegroute, heb ik gelezen. Dit is namelijk de reden dat er bij ons geen
windmolens komen. Op een vliegroute kunnen geen molens geplaatst worden. Ik zie wel eens ganzen
en zwanen…
Nieuw-Weerdinge ligt op een vliegroute, de vaarroute gaat aan ons voorbij en het vervoer per as in
zuidelijke richting wordt lastiger als de aansluiting Pottendijk op de weg Ter Apel-Emmen straks
wordt geschrapt. Een aansluiting met veel moeite verkregen bij de opening van de N391 in 2000.
Rest ons dus laagvliegen…
Don Quichot vocht tegen windmolens. Dat was een hopeloze strijd. Een strijd die niet was te winnen.
Zo gaat het veelal als burgers inspraak krijgen. Genomen besluiten kunnen omdraaien als een blad
aan de boom. Onder invloed van de wind? Zo de wind waait, waait het rokje (jasje). … U loopt toch
niet met molentjes?
G.B.J. Holterman
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Dansen in “De Badde”.
Elke maandag avond hebben we de gelegenheid om danslessen
te volgen in de Badde!
De danslessen verschillen.
Het kan variëren van Hiphop tot Jazz.

Vind jij dansen leuk & ben je 12 jaar of ouder?
Kom dan een keer kijken of meedoen!
Het dansen is van 20:00 tot 21:00 uur
De kosten zijn 2 euro per les.
Mocht je nog meer willen weten?
Dan mag je altijd even contact opnemen met Kim de Vries.

Kim de Vries;
Tel. 06-30234011
E-mail: k.devries@scw-de-boo.nl
Tot dan!
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