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VEILIG VERKEER
AFD. NW-WEERDINGE
VERKEERSQUIZ 2019
Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz.
Deze wordt gehouden op:

dinsdag 26 februari 2019
om 19.30 uur
in de Badde
Eerste Kruisdiep OZ 9 - Nieuw-Weerdinge.
Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U kunt
ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de groepswinnaar een wissel
beker.
Toets u kennis op verkeersgebied en als voordeel u bent weer op de hoogte van de vele
veranderingen.
De quiz staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving (rijschoolhoudster in NieuwWeerdinge).
Opgave graag voor dinsdag 19 februari 2019 bij:

Dhr. J. Meems (tel: 0591- 532 805)
Mevr. G. Bos-Roelfs (tel: 0591- 521600)
Of via E-Mail : secretariaat@vvnnww.nl
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
17 februari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
24 februari
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. Akkerman
Baptisten gemeente de Open Poort:
17 februari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema
24 februari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Munters

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:
Klassieke landelijke houten keuken(blauw)in goede staat.
Wit porseleinen spoelbak en natuursteen aanrechtblad. Compleet met inbouw vaatwasser, hoge
losse kast met inbouw koel-vries combinatie (3 jr. oud).
Losse hoge dressoirkast met glasdeuren.
Vrijstaand antraciet Boretti 5-pits gasfornuis; dubbele hete lucht oven+grill en schouw afzuigkap.
Tel: 06-46351763
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is genomen op de
driesprong Wisseldijk met de
Meijersmarke. Met zicht richting de
Winkelseweg. Van de 10 juiste
oplossingen is na loting Lammie
Wagenaar de winnaar geworden.
Gefeliciteerd!.
De bon kan worden opgehaald op het
onderstaande adres.
Waar is de foto rechts gemaakt? Oplossingen kunnen ingeleverd worden op
het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z.
122, tel: 0591-522091. De winnaar maakt kans op een droge worst van één
van onze slagers.

NIEUWJAARSETENTJE MET DE ZONNEBLOEM
Zaterdag 19 januari werd het traditionele Nieuwjaarsetentje gehouden
van de Zonnebloem, afdeling Nieuw Weerdinge. Gekozen was deze keer
voor restaurant De Muzikant in Emmen. De opkomst was in totaal 27
personen, gasten en vrijwilligers. ‘De Muzikant’ doet zijn naam eer aan,
de wanden hingen vol met afbeeldingen van muzikanten uit het recente verleden en platenhoezen.
De menukaart voor de hoofdgerechten bestond ook uit een LP, de nagerechten werden uitgekozen
vanaf een singeltje. Iedereen was het er over eens dat
het een geslaagde avond met een heerlijk etentje was.
Namens de Zonnebloem, Henny Uitenbogaart
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BESTE
www.bhv-at-work.nl

INWONER/ONDERNEMER VAN NIEUW-WEERDINGE,
Wist u dat:
Er jaarlijks in Nederland rond de 16.000 mensen een circulatiestilstand krijgen buiten het ziekenhuis?
Dit zijn ruim 300 mensen per week!
Maar wist u ook dat:
De overlevingskansen bij vroegtijdige Reanimatie iets meer dan 20% bedraagt?
En dat de overlevingskansen bij het gebruik van een AED oplopen tot 70%? Zeventig procent! Dat is
een hoopvol percentage!
Wat is eigenlijk een AED en hoe werkt het?
AED is een afkorting voor: Automatische Externe Defibrillator en is een hulpmiddel dat gebruikt
wordt tijdens de Reanimatie. Je gebruikt dit draagbare apparaat bij iemand met een
circulatiestilstand. De AED analyseert wat er mis is met het hart en geeft indien nodig een elektrische
schok waardoor het ritme van het hart als het ware weer kan herstellen. Gebruik je een AED, dan
reset je als het ware het hart waardoor het uiteindelijk i.c.m. Reanimatie weer normaal gaat
pompen. We noemen dit defibrilleren. Door tijdige inzet van een AED kun je blijvende schade
voorkomen, immers elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt de kans op herstel af met 10%.
Ondanks dat het woord hartstilstand, wat veel gebruik wordt, is het niet altijd zo dat het hart echt
helemaal stilstaat. Het gaat in veel gevallen om een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren).
De hartkamers worden snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken. Bloed
wordt niet meer rondgepompt en er ontstaan hartfalen. Men spreekt tegenwoordig over een
circulatiestilstand.
Doet u mee met Nieuw Weerdinge ‘HARTveilig’ maken?
In Nieuw Weerdinge zijn op dit moment te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar. Terwijl de
overlevingskans het grootst is als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De
ambulance is meestal niet zo snel. Gelukkig is er een oplossing! Laten we als dorp geld inzamelen
voor dorps-AED’s. Zo maken we met elkaar het verschil én het dorp veiliger. Plaatselijk Belang zal ook
mee financieren, maar helaas is dit onvoldoende om genoeg AED’s te kunnen plaatsen. De kosten
van een AED inclusief een verwarmde buitenkast zijn vrij fors. We doen daarom een beroep op
sponsorgeld en op u. We zouden u willen vragen om een (kleine) bijdrage, want alle kleine beetjes
helpen!
U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar Plaatselijk Belang onder vermelding van: bijdrage
AED. Rekeningnummer Plaatselijk Belang NL23RBRB0917915275.
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Heeft u zelf een AED in bezit en wilt u deze eventueel beschikbaar stellen voor het dorp? Of heeft u
vragen/opmerkingen? Dan kun u contact opnemen met:
Jaap Harttekamp 06-11959545 of Tina Tjeerdsma 06-52308894
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
EHBO vereniging Nieuw-Weerdinge, BHV at Work, Silvia EHBO Educatie & Trainingen,
Plaatselijke Belang & Nieuw-Weerdinge Gezond.

NIEUWJAARSBORREL NITEC
Zondagmiddag 27 janauri heeft de
Nieuwjaarsborrel van Tennisclub
Nitec in Nieuw weerdinge
plaatsgevonden. Extra feestelijk
was deze middag omdat de
burgermeester van Emmen langs
kwam om het nieuwe terras te
openen. Hier hebben de
afgelopen weken vele vrijwilligers
van de club keihard aan gewerkt.
Ook mocht de burgermeester een
jaar gratis lidmaatschap onder de
aanwezigen verloten! Dit is
gewonnen door Arjan Broekman.
Dit allemaal onder begeleiding en
initiatief nemers van deze verassende middag het hilarische duo Dieka en Knelske 2.0. (Diana
Meijering en Auktje Bosklopper)
Daarna kwam pater Zoepgroag nog langs om het terras in te zegenen. Al met al een gezellige en
hilarische middag!
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Bij de oprichting in 1908 waren er 373 leden.
In 1909 was het ledenaantal teruggelopen naar 240 personen.
Het dagelijks bestuur bestond toen uit de heren:
Ds. Steenbeek, voorzitter, J.A Mulder, secretaris, J.F Meyer, penningmeester.
In 1910 werd de voorzittershamer overgenomen door dr. A.A.J. Fiet. Het ledental bleef gelijk aan
1909: 240 leden. Als magazijnmeester/bode werd Dhr. H. Smalbil benoemd. Hij was tevens huis-en
rijtuigschilder en moest alle materialen onderhouden. Hij was tevens verantwoordelijk voor de
uitleen en het beheer van de uit te lenen spullen.(later drogisterij Smith)
In dit jaar werd ook het
plaatselijk fonds voor
ziekenautovervoer
opgericht, het
Autofonds Nieuw
Weerdinge. Als
onderdeel van het
Groene Kruis afdeling
Nieuw Weerdinge werd
het fonds ook door het
bestuur hiervan
beheerd. Wat het
financiële gedeelte
betreft, bleef het
autofonds streng
gescheiden van het
Groene Kruis. Het doel
van het autofonds was om de leden van het groene kruis bij gevallen van ernstige ziekte, waarbij een
patiënt naar een ziekenhuis of dergelijke moest worden vervoerd dit op goedkope wijze en vlug te
kunnen doen. De contributie was 70 cent per jaar. Het gebruik van het ziekenvervoer was uitsluitend
toegestaan na overleg met de behandelend geneesheer of één van de leden van bestuur.
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IN GESPREK MET ….. SHIFRA ALKEMA
Shifra is vrijdagavond 1 februari verkozen tot de eerste Kinderdichter
van Emmen. De elfjarige Shifra is de oudste dochter van Timothy en
Elise Alkema en gaat naar basisschool De Rank in Emmen. Vanaf haar
8e schrijft ze al gedichten over de onderwerpen die haar bezig
houden en draagt ze voor op familiebijeenkomsten. Op de
finaleavond droeg ze het gedicht Zilverpapier voor dat ze binnenkort
in het gemeentehuis mag laten horen aan burgemeester Eric van
Oosterhout. De eerste Emmer kinderdichter woont in ons dorp en
daar willen we natuurlijk graag meer over weten. Reden om een
bezoekje te brengen aan huize Alkema.
Van harte gefeliciteerd met deze benoeming Shifra. Hoe word je nu Eerste kinderdichter van
Emmen? ‘Ja, dank u wel. (Zeg maar ‘je’ hoor) Nou, ik behoorde bij de beste 10 van de 178
uitzendingen uit de gemeente Emmen. Er deden 8 scholen aan mee .In november vorig jaar kwam
een dichter op school die ons een workshop gaf over gedichten schrijven. We hebben daarna een
gedicht schrijven waarmee we mee deden aan deze wedstrijd’. Moeder Elise (zelf schrijfster)vult aan
dat dit georganiseerd werd door het Poëziepaleis. Het is het landelijke aanspreekpunt voor iedereen
die meer wil weten over poëzie voor en door kinderen en jongeren. Zie ook www.poeziepaleis.nl ‘In
de bibliotheek moest ik twee gedichten voordragen. Mijn gedicht Mijn thuis en Zilverpapier’ en toen
heb ik gewonnen’.
Wat dacht je toen je hoorde dat je bij de
beste 10 zat? ‘Ik had geen idee dat het zo
speciaal was. ’s Middags tijdens de
workshop in de bieb zag ik dat ik één van de
beste 10 was en werd ik wel een beetje
zenuwachtig. We hebben het voordragen
toen ook geoefend. Voordat we ’s avonds
het toneel op moesten hebben we met
elkaar een spel gedaan en toen was ik niet
meer zenuwachtig’.
Het is niet alleen het gedicht dat
beoordeeld wordt, maar ook het
voordragen? ‘Ja, maar dat gaat best goed,
van mijn vader heb ik veel geleerd over hoe
je moet spreken in het openbaar. (Timothy
Alkema is predikant bij de
baptistengemeente in ons dorp). Het
schrijverstalent heb ik van mezelf en ook
van mijn moeder. Sinds een half jaar zit ik
op toneel bij theaterschool Loods 13 in Emmen.’
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Wanneer heb je het gedicht Zilverpapier geschreven? ‘Ik volg elke dinsdagmiddag verrijkinglessen
op het Hondsrug college. Voor de module Onderzoek en Presenteren had ik de 2e Wereld Oorlog als
onderwerp gekozen. Een dag voordat de dichter bij ons op school kwam heb ik een interview
gehouden met mijn opa. En toen heb ik op school
Zilverpapier geschreven’.
Wat ga je allemaal doen als eerste kinderdichter van
Emmen? ‘Ik mag Zilverpapier voordragen aan de
burgemeester’. Moeder Elise legt toe en vult aan: ‘Ze
mag het voordragen voorafgaand aan de
raadsvergadering eind februari. Het gedicht wordt
ingelijst opgehangen in het gemeentehuis. Er worden
posters en ansichtkaarten gemaakt van het gedicht.
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei mag ze het
voordragen. Er komt een eigen linkje op de website van
Poëzie Paleis. Joep van Ruiten (zie note onder de tekst),
de dichter die ook de workshop namens Poëzie Paleis
gaf op school, begeleidt Shifra praktisch. We weten het
nog niet precies allemaal maar waarschijnlijk ook nog
iets omtrent de Kinderboekenweek. Er gebeurt ook
best veel deze week, interview voor de Emmer
Courant, interview in de studio RTV Drenthe voor de
radio en donderdag 7 februari is ze jarig. En nu
natuurlijk dit interview voor de Streekbode.’
Het gesprekje voor radio Drenthe was in de studio in Assen. Het werd live uitgezonden op donderdag
7 februari s’ middags om 12.15 uur in het programma Drenthe Nu met Judith Regendorp.
Hoe heb je deze benoeming gevierd? ‘We hebben lekker patat gegeten en ik werd meteen al
geïnterviewd voor de krant. We kregen veel telefoontjes en appjes. Op school hebben we het
gevierd, bij de King’s Kids heb ik het voorgedragen. En alles wat er nog staat te gebeuren’.
Wil je nog iets toevoegen? ‘Eeuuhh, Ik zou het even niet weten’. Denkt even na over deze vraag en
zegt dan: ‘Nou, dan zou ik nog willen zeggen: Als je een gedicht wilt schrijven moet je je hoofd
stilzetten en je hart open, want woorden komen niet uit je hoofd maar uit je hart !!!’.
Shifra, dank je wel voor dit leuke gesprek en nogmaals van harte gefeliciteerd. Heel veel plezier bij
onze burgemeester.
Joep van Ruiten is Cultuurjournalist voor Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant,
gespecialiseerd in literatuur, beeldende kunst, erfgoed en Drenthe. Kunstconsument en blogger voor
www.woestenledig.com, schrijft op zijn blog: Na afloop stelden we op basis van de inzendingen heel
nuchter vast dat ten minste een deelnemer het in zich heeft om komend jaar als Kinderdichter te
fungeren. Dat wil zeggen: zijn of haar ingestuurde gedichten waren zo goed dat van een talent
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durfden te spreken. Maar talent is niet genoeg. Zo'n kind moet ook dichter willen zíjn. Meer willen
schrijven. Het gezelschap van de muzen verdragen, om Markies de Canteclaer te parafraseren.
Zou dat toevallig Shifra geweest kunnen zijn? Toeval bestaat niet? Of toch wél?
GB.

WEISSENSEE ‘SPIELPLATZ DER NATUR’2019
En wederom een fantastische week, van vrijdag 25
januari tot en met zaterdag 2 februari, waarin ik heb
genoten. Het is inmiddels de 7e opeenvolgende keer dat
ik afreis naar de Weissensee om daar deel te nemen aan
de Alternatieve Elfsteden toer tochten. Al 31 jaar lang
wordt er op dit bergmeer in Karinthë elke winter een
tweeweken durend schaatsfeest georganiseerd.
Waarom? Omdat wij Nederlanders verknocht zijn aan het
schaatsen en lange tochten en omdat de echte
Elfstedentocht maar zolang op zich laat wachten. (De
laatste in 1997, waaraan ik helaas niet mocht deelnemen).
Na mijn eerste jaar Weissensee in 2013 heb ik de ‘Weissenseekoorts’
behoorlijk te pakken. Men had mij er al voor gewaarschuwd. De
omstandigheden hier en daar zijn er naar dat die koorts maar blijft
aanhouden. Niet echt vervelend overigens. (Zie ook www.weissensee.nl
voor foto’s en info.)
Ik maak ook deze keer de reis samen met
mijn schaatstoppers heit en mem, inmiddels
beide 71 jaar. Zij hebben de toertocht op
dinsdag 29 januari geschaatst, heit 100 km en mem(twee keer
gevallen) 50 km. Het was deze morgen bij de start 7.00 uur, -16
graden. Vanaf 6.30 uur sta ik klaar in het eerste vak, heb leuke
gesprekken en wordt op de foto gezet. Maar ik val twee keer en
blesseer mijn knie en ribben. Ook blijkt mijn bril kapot en dat is niet
fijn, zelfs funest, bij -16. De condens in mijn bril bevriest. Gelukkig
hebben mijn verzorgers bij het ingaan van mijn derde ronde voor een
nieuwe skibril gezorgd. De toppers!. Het schaatsen ging heerlijk. Toen ik na 16 ronden van 12,5 km
over de eindstreep kwam in een tijd van 7.51.40 uur was ik blij, voldaan, moe en als vierde dame
gefinisht. Na een heerlijke douche gauw terug naar het ijs. Hoe zou het met schaatsvriend Jos zijn?
Gaat hij het halen om voor de 25e keer 200km te schaatsen. Wat maakt hij het spannend. Met iets
meer dan 1 minuut over mag hij door voor de laatste ronde. Geweldig! En hij haalt het!! Voor de 25e
keer. Jos Everlo, wat een topper. Maar dan……Jos blijkt onderkoeld te zijn, heeft een afwijkend
hartfilmpje (is hartpatiënt) en moet naar het ziekenhuis. Nou en daar sta je dan in de EHBO tent,
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nadat je hem flink hebt aangemoedigd en vooruit geschreeuwd. Gelukkig komt het goed en na een
nachtje ziekenhuis heeft Jos weer flink wat praatjes.
Vanwege de verwachte sneeuwval op vrijdag 1 februari werd de 2e toertocht verplaatst naar
donderdag 31 januari. Dit is al de derde keer dat ik dit meemaak en ik na één dag rust van start ga
voor mijn 2e 200km in één week. Maar het schaatsen is te leuk en het lijf is fit genoeg om nogmaals
van start te gaan. Sterker nog mijn lijf en vooral mijn benen blijken in de 2e tocht elke keer sterker te
zijn. Wat een machtig gevoel! Ik heb wederom een fijne schaatsdag en finish in een tijd van 7.39.11
uur. Als eerste dame over de streep. Dat is ook best leuk, ondanks dat het zeer zeker geen wedstrijd
is. Ik heb respect en waardering voor alle deelnemers, de organisatie, mijn verzorgers en bedank bij
deze ook alle fans voor de belangstelling en berichtjes die ik
via verschillende kanalen mocht ontvangen. Dank jullie
wel!! Het schaatsfeest was in alle opzichten geweldig. Het
maakt de honger naar een echte Elfstedentocht steeds
groter.
GB.
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Huiskamergroep
Zou u het ook gezellig vinden om eens met anderen te
praten, een spelletje te doen of eens een uitje te
hebben? Dat kan binnenkort in de Badde. We starten
op donderdag 7 maart met een huiskamergroep.
Van tien tot drie kunt u gezellig samenzijn met
leeftijdgenoten. Mocht u dit te lang vinden dan kunt u
natuurlijk ook eerder weggaan of na de middag
komen.
Tussen de middag kunt u mee-eten met het eettafelproject of een broodje
eten in de huiskamer. De kosten zijn 5 euro. Inlichtingen krijgen en
opgave doen kan bij Janny Regts tel.nr. 0591
522310 of via de opgave strook.

Wij verheugen
ons erop u te zien
Janny, Sandra en Gea.

Wij worden ondersteund door Patricia Kardinaal van Sedna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnr:……………………………………………………………………………………………………………

Strookje inleveren bij het beheer van de Badde
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Verhalen en liedjes

“De Tied van
“Striepkoornbroek en
Wollen Borstrok”
Door

Andries Middelbos

Zondag 24 februari
In de Badde te Nieuw Weerdinge
Aanvang: 14.00 uur Einde: 16.00 uur Entree € 3,00
Kaarten verkrijgbaar in de Badde. Let op vol is vol !!!
Zaal open vanaf 13.30 uur
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 16 februari naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 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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