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FIETSTOCHT
De samenwerkende overlegpartners in de Monden organiseren op zondag 3 juni 2012 een fietstocht
door het gehele Mondengebied. De tocht is ongeveer 42,5 km lang en is georganiseerd voor iedereen
die in het Mondengbied woont.
Deze fietstocht is voor een ieder die mee wil fietsen.
We fietsen dan ook van buurthuis naar buurthuis in Nieuw-Weerdinge, Weerdinge
Emmer-erfscheidenveen, Foxel, Emmer-Compascuum en Roswinkel.
De bewoners van boven genoemde dorpen starten in hun eigen buurthuis, waar iedere deelnemer
ook het volgende deel van de route krijgt.
Het inschrijfgeld is euro 2.00 p.p. waarvoor u dan in ieder dorpshuis een drankje krijgt aangeboden.
De start is tussen 11:00 en 13:00 uur in alle dorpshuizen.
We rekenen op vele deelnemers uit ieder dorp en dat het een gezellige dag mag worden.
Noteer het in uw agenda en we zien u graag als deelnemer van de allereerste Mondentocht.

Tot ziens op 3 juni 2012, in een van de dorpshuizen
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
Donderdag 17 mei
Plaats: Het Anker
Hemelvaartsdag
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
20 mei
Plaats: Roswinkel
9.30 uur, voorganger: ds. Wentink
27 mei
Plaats: Het Anker
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
1e Pinksterdag
Baptisten gemeente de Open Poort:
20 mei
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
Gastendienst
27 mei
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Panneman
1e Pinksterdag

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

Te koop: onkruidbestrijding
met roundup, mollen
bestrijding, sloten opschonen
en zaag-, snoei- en
tuinonderhoud.
Tel. 06- 31082919,
dhr. Wieringa.

Koopje?
Ook iets voor U?
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Middenstand in Nieuw- Weerdinge.

In de vorige streekbodes heb ik Weerdingerkanaal n.z. vanaf het begin (nr. 1) tot het eind (nr. 274)
behandeld. Ik ga nu weer verder in de buurt van het Derde kruisdiep n.l. met het Noordveen.
Aan het Noordveenkanaal z.z. nr. 1 was de kruidenierswinkel van Albert Grooten gevestigd. Na de
Tweede Wereldoorlog hadden hier O. Smith en later D. Smith een kruidenierswinkel.
Aan z.z. 2 woonde Hidde Veenstra, melkboer, in de jaren 1960-1970 had C. Knoop hier een
tankstation, daarna tot in jaren negentig had de familie J. Mulder het tankstation. Aan het
Noorveenkanaal z.z. nr. 4 zat Bonne Venema Galanterie. Op nr. 7 woonde de familie Zeeman, ook
kruidenier. Op Noordveenkanaal z.z. 12 is vanaf 1980 motorhandel Jac. Bakker gevestigd. De laatste
jaren is hier ook Emiel Bakker autohandel gevestigd.
Aan het Noordveenkanaal n.z. 1 woonde Hendriks schildersbedrijf van 1957 tot 1963. Nu woont hier
K. Pruim tankstation. Op n.z. nr. 8 woonde de familie Kuipers, zij hadden een kruidenierswinkel. Aan
het Noordveenkanaal n.z. 16? woonde paardeslager Bruining. Boonstra Bouwservice is gevestigd op
nr. 21 en op nr. 39 heeft Ina Knol hier haar Pedicuresalon.
Foto is van 1970-1980 Noordveenkanaal.
In de volgende streekbode ga ik verder met de Tramwijk, van het voorste gedeelte (300 meter) zijn
genoeg foto's bekend. Verderop de Tramwijk zijn ook winkels en cafés gevestigd geweest.
Heeft iemand hier foto’s van??? Graag zou ik ze willen plaatsen in de streekbode.
M. Delfsma uit Dwingeloo vraagt of er een foto is van de kruidenierswinkel van zijn Opa Klaas
Delfsma Tramwijk 98 . Graag zou hij die willen hebben.
Reactie 521703 B.B.
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NATUURWANDELING DOOR HET NOORDBARGERBOS
Op zondag 20 mei houdt de IVN-afdeling Emmen e.o. een natuurwandeling door het
Noordbargerbos.
Onder leiding van natuurgidsen wordt gekeken en geluisterd naar de zangvogels in het broedseizoen.
Tevens ontdekken we wat er momenteel zoal groeit en bloeit in het bos.
De wandeling duurt ongeveer 2 1/2 uur. Verrekijker mee nemen.
Vertrek om 8.30 uur vanaf de SBB-parkeerplaats aan de Ermerweg nabij de kruising met de NieuwAmsterdamsestraat.
De deelname is gratis.
Voor informatie kunt u terecht bij Dirk Marissen, tel. (0591) 618903

UITSLAG VERLOTING NWVV
Hierbij de uitslag van de verloting van NWVV maart 2012.
1e prijs 2644
2e prijs 3088
3e prijs 0603

4e prijs 1607
5e prijs 3041
6e prijs 0936

(Type fouten voorbehouden)
Prijswinnaars kunnen contact opnemen met A. van Oosten onder het telefoonnummer 0591-522821.
NWVV wil via deze weg iedereen bedanken die deel heeft genomen aan deze verloting. En wij
feliciteren de prijswinnaars met hun prijs.

ZUIDENVELD 2014 IN
NIEUW WEERDINGE
Schoonebeek, we komen eraan!
Deze kop stond boven het
persbericht dat Schoonebeek heeft verstuurd om aandacht te vragen voor het Zuidenveld dat dit jaar
plaatsvindt van 13 tot en met 17 juni.
Maar we kunnen ook zeggen: Nieuw-Weerdinge we komen eraan!! We hebben van de Gemeente
Emmen officieel het bericht gekregen dat Nieuw-Weerdinge namens Emmen het Zuidenveld in 2014
mag organiseren. Het duurt nog even, maar we kunnen ons dus opmaken voor een feestje!
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TITAN-NIEUWS
Op het moment dat deze Streekbode verschijnt, is de laatste wedstrijd van het
seizoen al gespeeld. Daarover meer in de volgende Streekbode.
Eerst een verslag van de thuiswedstrijd tegen Wildervank. Beide ploegen zijn
intussen uitgeschakeld voor de hoofdprijzen en ook vrij van degradatiezorgen.
Wildervank had duidelijk meer spirit en liep uit naar een 0 - 3 voorsprong. Pas in de slotfase kon
TITAN de stand nog een dragelijker aanzien geven, eindstand 1 - 3. Vervolgens de uitwedstrijd tegen
Bargeres. Ook voor deze wedstrijd geldt dat alleen de eer van de overwinning op het spel stond.
Beide ploegen maakten er een open wedstrijd van waarbij de beste kansen voor Bargeres waren.
Matig spitsenwerk en goed keeperswerk aan TITAN-zijde zorgden er echter voor dat Bargeres niet tot
scoren kwam. Toen de ploegen zich eigenlijk al hadden verzoend met een puntendeling kwam alsnog
de goal. De TITAN-spits draaide handig weg van de verdediger, zodat TITAN alsnog de drie punten
mee naar Nieuw-Weerdinge nam. TITAN neemt de vijfde plaats in op de ranglijst.

WIE HEEFT MIJN JJ JAS GEVONDEN????????
Ik heb mijn zwarte Jack&Jones jas verloren.
Daarin zat o.a. mijn ID-kaart.
Beloning voor degene die hem terugbrengt.
Roy Supèr
Weerdingerkanaal ZZ 162
0591-79544

OPGAVE KLEUTERS OBS ’T KOPPEL
Beste ouders / verzorgers,Als uw kind in het schooljaar
2012 – 2013 vier jaar wordt en het bij ons naar school zal
gaan, vragen we u het binnenkort aan te melden.Dit kan
door een afspraak te maken met de directie (0591527089).
We willen graag vroegtijdig in beeld hebben hoeveel
kinderen er dat schooljaar instromen. Dit i.v.m. de inzet van het personeel.
Hartelijk dank alvast!
Directie obs ’t Koppel
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DONATEURSKAARTEN EN VERDER NIEUWS
Het zwemseizoen is enige weken geleden begonnen en ook
de zwemlessen zijn weer gestart. We hebben al van enkele
mooie dagen kunnen genieten, waarbij het zwembad druk
werd bezocht. Tijdens deze zomerse dagen, en tijdens de
zwemlessen, wordt de noodzaak van het zwembad voor ons
dorp weer zeer duidelijk. Er wordt de laatste hand gelegd aan
allerlei veranderingen, reparaties en vernieuwingen, om zo
het zwembad voor Nieuw-Weerdinge te behouden. De glijbaan, het groenonderhoud, het
schilderwerk, de toiletblokken, al deze verbeteringen zijn tot stand gekomen met de hulp van de
onmisbare vrijwilligers en tegen, helaas, niet geringe materiaalkosten. Het is dan ook heel jammer te
moeten vaststellen dat de eerste vernielingen, al dan niet doelbewust, alweer zijn gepleegd. Papier
dat in het urinoir is gegooid heeft lekkage in het vernieuwde toilettenblok veroorzaakt. Deze schade
is inmiddels weer hersteld, met de daarbij komende kosten. We vragen daarom u in de toekomst de
zogenoemde “pisbak” alleen daarvoor te gebruiken waarvoor hij bedoeld is.
Ook vragen we u om alle fietsen in de daarvoor bestemde rekken te plaatsen. De toegangsdeur, het
chloorhok en het toegangshek moeten moet altijd bereikbaar zijn, o.a. in verband met calamiteiten.
Fietsen die de toegangen blokkeren worden, mede op aandringen van de autoriteiten, verwijderd.
We kunnen u melden dat er dit seizoen strikt op zal worden toe gezien dat een ieder een geldig
entreebewijs heeft.
Wij verzoeken u, om discussies te voorkomen, het abonnement bij elk bezoek mee te nemen en te
tonen. Dit geldt ook voor de zwemlessers en hun zwemleskaart.
Op zaterdag 16 juni aanstaande vindt de zwemmarathon plaats. De organisatie is nog op zoek naar
enkele mannen en vrouwen die de 2 al bestaande plaatselijke teams komen versterken. Voor opgave
of verdere informatie kunt u terecht bij: Francisca Minnaar 06-48761238 of per e-mail:
les-ciseaux@hotmail.com
Eind mei zullen meerdere vrijwilligers rond gaan om de donateurkaarten á 10 euro bij u thuis te
bezorgen. Wij zijn de reeds bestaande donateurs zeer dankbaar voor deze financiële steun. Uw
waardering voor alle vrijwilligers van zwembad de Wieke in de afgelopen 15 jaar heeft u al laten
merken door het toekennen van “de Pluim 2011”, waar we uiteraard zeer blij mee zijn. Wij vragen nu
uw financiële steun voor het zwembad. Steun door donateur van het zwembad te zijn of te worden.
Hebben de vrijwilligers u gemist, of bent u nog geen donateur en wilt u het zwembad ook op deze
manier financieel steunen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de kiosk. Een van de vrijwilligers of
bestuursleden zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Voor verdere informatie en het laatste nieuws over het zwembad kunt u ook onze website bezoeken:
www.zwembad-dewieke.nl. Wij wensen u allen een goede zwemzomer.
Bestuur zwembad De Wieke
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Woensdag 25 april 4 uur ’s
ochtends – wakker geworden met
“het schoolreisjesgevoel”: zó lang
naar deze dagen uitgekeken – toch
wel een beetje spannend : alles al
maanden uitgebreid overdacht,
maar ja – je weet maar nooit: hoe zal ’t uitpakken?
Om 5.45 uur stond bij de Badde een prachtige dubbeldekkerbus klaar met chauffeur Peter en een
lading eten, drinken, chips, snoep, fruit, enz., waar je een wereldreis mee zou kunnen maken!
Nadat iedereen was ingestapt, werd er geteld, zoals ook de dagen erop verschillende keren is
gebeurd – “is iedereen er?” en, uitgezwaaid door de ouders en verzorgers, gingen we op reis. We
waren nog maar net Duitsland binnen gereden of er werd al gezongen: ”we zijn er bijna!”.
Na een aantal plaspauzes kwamen we om 3 uur ’s middags aan bij de jeugdherberg vlakbij kamp
Buchenwald. Even erin rondgekeken, de tassen in de slaapkamers
gegooid, de bedden opgemaakt en toen: naar buiten – voetballen,
volleyballen of gewoon wat rondhangen in het speeltuintje bij de
schommels en de glijbaan..
Na het avondeten een fotospel gedaan, waarbij iedereen van een
jeugdfoto van de andere leerlingen en de begeleiders moest raden wie
er op de foto stond. Om 9 uur ’s avonds nog een speur- en puzzeltocht
door het ( inmiddels al donkere ) bos rond de jeugdherberg gedaan en
om half elf iedereen “plat”.
Donderdag 26 april – de dag van het bezoek aan het kamp.
Onderweg naar het kamp toe, langzaam rijdend over de “Blutstraße” werd een en ander verteld over
de ontstaansgeschiedenis van het kamp – de aanleiding om het op te richten, de eerste gevangenen,
het zware werk dat ze moesten doen , de ellende waaraan ze werden blootgesteld. Bij de perrons
waar in de laatste jaren van de oorlog de treinen met gevangenen aan kwamen, werd even stil
gestaan en geprobeerd uit te leggen hoe de
situatie daar toen was.
Hierna zijn we in kleine groepjes over het
kamp gaan wandelen, elk groepje met twee
begeleiders. Onderweg en op de
verschillende plekken, waar nog
overblijfselen van het kamp aanwezig zijn,
werd uitleg gegeven, verteld over die plek
en ingegaan op de vele vragen van de
leerlingen. Opvallend was hoe
geïnteresseerd ze waren en hoeveel
respect ze toonden bij de rondgang over
het kamp.
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Na eerst naar de Steengroeve te zijn gelopen
en de kinderen ( een beetje ) te hebben laten
ervaren hoe het geweest moet zijn om daar te
moeten werken, door ze een paar keer met
stenen in de handen in looppas de groeve op
en af te hebben laten rennen, liepen we langs
het prikkeldraad van de omheining van het
kamp, over de Caracho-weg naar de
Hoofdpoort met de klok die op kwart over drie
( het tijdstip van de bevrijding ) stilstaat.
Verder door de Bunker ( het cellencomplex )
naar de dierentuin van de SS, het
crematorium, het desinfectiegebouw ( museum ), langs de plekken waar barakken van bepaalde
groepen gevangenen hebben gestaan ( Jodenbarak, barak van de Sinti en Roma ).
We eindigden bij “de Warmteplaat”, met daarop de namen van de landen, waarvan inwoners in het
kamp gevangen hebben gezeten. De plaat heeft een
constante temperatuur van 37’ en wijst ons erop dat, hoe
verschillend mensen ook kunnen zijn qua huidskleur, ras,
geloofsovertuiging, enz., we allemaal eigenlijk gelijk zijn.
Na op de parkeerplaats wat gegeten te hebben, zijn we te
voet naar ‘de Straat der Naties” gelopen, met daarop het
Nederlandse herdenkingsmonument.
Hier werd even stil gestaan bij het feit dat kamp Buchenwald
voor ons allemaal vooral een waarschuwing moet zijn – een
waarschuwing dat we met elkaar moeten proberen het nooit
weer zover te laten komen. Na de kranslegging met daarbij de
namen van alle leerlingen en begeleiders werd op een
dwarsfluit “de Roos” gespeeld : hoe groot de ellende soms
ook is, er bloeit toch altijd wel weer iets moois op.
Hierna naar het centrum van Weimar – wat rondgeslenterd,
een heerlijk ijsje van meester van der Laan gekregen (
jarig!) en geprobeerd de € 10,- zakgeld uit te geven.
Na het avondeten konden de leerlingen ( en
begeleiders ) hun gevoelens, hun gedachten, hun
ervaringen over het bezoek aan het kamp kwijt, door te
tekenen, te schilderen of gedichten te maken. Het
resultaat hiervan is 4 mei na de stille tocht te zien
geweest in de Badde.
De heer Verduin, de oud-gevangene die bij de
Paaslunch aanwezig was, heeft ons gezegd dat het
goed is stil te staan bij wat gebeurd is in het kamp, dat we met elkaar moeten proberen er een
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betere wereld van te maken, zodat dit nooit weer gebeurt, maar dat we vooral ook veel plezier met
elkaar moeten maken en dat is de rest van de avond zeker gebeurd
– iedereen heeft zich tijdens de Karaoke uitgeleefd!
Vrijdag 27 april – weer naar huis. Om 10 uur vertrokken. Na de middag de MacDonald in Rheine
financieel een heel goede dag bezorgd en om 19.30 uur weer in Nieuw Weerdinge.
Ik denk dat ik voor iedereen spreek, als ik zeg dat het “een geslaagde reis” is geweest.
Wat ons nu nog rest dit schooljaar, is het sponsorzwemmen op 6 juli a.s., waarvan de opbrengst
bedoeld is voor Warchild.
Meer informatie vindt u op onze website: www.kleve-project.nl
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Kunduz of noar hoes
Het weer is koud en nat. De landelijke politiek is hot en... Volgt u het een beetje? Wilders wou eerst
volop meewerken, maar bedacht zich opeens. Hoe kun je je profileren? Laat de boel maar springen.
De overige partijen houden van Europa en dachten misschien kunnen wij ons ook profileren, maar nu
op een andere manier. Er moest een begroting komen naar de Europese bezuinigingsnorm. Groen
Links, D’66 en de Christen Unie wilden meewerken met de regeringspartijen VVD en CDA.
Het werd de Kunduz-coalitie. Kunduz? We zitten toch gewoon in Den Haag of misschien nog meer in
Brussel/Straatsburg? Geert Wilders schijnt de naam te hebben bedacht nadat de genoemde partijen
het met elkaar eens werden over de uitzending van Nederlandse politiemissie naar Kunduz
(Afghanistan).
Of men toen ook al zo enthousiast was weet ik niet, maar nu leken de onderhandelaars dat wel.
Vooral de Groen Linkse dames Sap en Van Gent
zaten glunderend aan de onderhandelingstafel. Meneer Pechtold was ook
reuze tevreden dat hij mee
mocht doen. De PvdA was een
ontbrekende partij en dat was
een gemiste kans zeiden de
commentaren.
De Kunduz-coalitie is overigens aan het
verliezen in de laatste
verkiezingspeilingen. Misschien dat
afhaken nog kan… Meneer
Pechtold zei echter dat het akkoord er is
en dat alleen de grondverf
ervan nog afgelakt moet worden. Nou
het doet mij meer denken aan
stopverf. En Brussel houdt Nederland aan
Unie. In Frankrijk en Griekenland
hebben partijen gewonnen die
meer ruimte willen. Maar in Brussel
lijken ze oogkleppen op te
hebben.
In Nederland lijkt alleen Wilders uit de greep van Europa te willen. De andere partijen zijn meegaand.
Zij profileren zich anders. Met hun lijsttrekker bijvoorbeeld. Kandidaten te over. Het CDA heeft er
zelfs zes, terwijl er ook al zes noar hoes gestuurd zijn. Het PvdA heeft zich kort geleden
uitgeselecteerd. En Groen Links heeft er twee: Sap & Dibi. Ineke van Gent, de sidekick van Sap in de
Kunduz-onderhandelingen, doet niet mee. Na twee missers heeft zij het blijkbaar niet aangedurfd
zich kandidaat te stellen. Bij Giel Beelen noemde ze Nixon -die in 1994 overleed- een geschikte
adviseur voor Barack Obama en bij Paul de Leeuw was zij als gewezen Hema-verkoopster de enige
gast die de Hema worst weigerde te eten. Eindconclusie: na Kunduz noar hoes.
Afwachten hoe het verder gaat, zouden ze ons nog warm kunnen maken voor de verkiezingen deze
zomer?
G.B.J. Holterman
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