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DE 4 MEI HERDENKING IN NIEUW WEERDINGE.
Vanaf de verzamelplaats bij standbeeld de “Vrijheidsduif” vertrok de stille
tocht naar de begraafplaats. Daar werd om 20.00 uur twee minuten stilte
in acht genomen. Het daarna zingen van het eerste en zesde couplet van
het Wilhelmus werd begeleid door muziek van de Christelijke
muziekvereniging Juliana. Aansluitend werd er door Dhr. Sikken, van het 4 mei-comité, een gedicht
voorgedragen. Vervolgens werden er kransen en bloemen gelegd bij het graf van de op 11 april 1945
omgekomen Poolse soldaat Henryk Cichocki. Na deze plechtigheid verliet, onder begeleidende
muziek van Juliana, de stoet de begraafplaats en liepen de mensen naar de Badde waar er een kop
koffie en of thee werd gedronken.
4 MEI
4 Mei, blijft een bijzondere dag
ook al was je er nog niet toen de oorlog uitbrak
het is een moment dat je stilstaan mag
bij het feit van jaren lange vrede en al ons gemak
4 mei, klokken die luiden, tijd om te bezinnen
schuifelende mensen over de hei met bloemen
en kransen richting het monument ter ere van hun vrinden|
maar ook van hun familie, namen teveel om op te noemen
4 mei, ons leven staat even stil
om 8 uur volgt dan het trompetgeschal
nooit meer oorlog dat is wat ik wil
2 minuten stilte uit eerbied voor hen die omkwamen, dat in ieder geval
4 mei, herdenken waarvoor ze streden
voor vrijheid, van groot belang juist in deze tijd
weer te weten wat we geleerd hebben van ons verleden
respect, gelijkheid, vrijheid van geloof en nooit meer een strijd
Het voorgedragen gedicht is van Jelte van Wouw, die tijdens een gedichtenwedstrijd onder HAVO
leerlingen in 2012 als tweede eindigde.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
19 mei
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
1e Pinksterdag
26 mei
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
19 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Zikkema
Pinksteren
26 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
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 huur: Minikraan & minishovel vanaf € 10,- per
draaiuur. Tel. 06 13194189.

Te koop: Onkruidbestrijding met roundup,
mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-,
snoei- en tuinonderhoud. Tel. 06 31082919,
dhr. Wieringa.

Gevraagd: Rommelmarktspullen. Wij halen het gratis
bij u op. Tel. 0591 521497 of 06 40472420.

Gevonden in het park, een huissleutel. Tel.
522607 of 06 13876568

Te koop: Vulzand & zwarte grond. Ook
verkrijgbaar in big bags. Tel. 0591 353221.

WIJ WILLEN DEGENE DIE ONZE HUISSLEUTEL HEEFT GEVONDEN OP j.l. 2 mei en daarna onder de
postbus heeft gehangen bij het derde kruisdiep HEEL HEEL HARTELIJK DANK ZEGGEN.
Wij waren er meer dan blij mee .
FAM MULDER.
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De kroning van een koning
Twee weken geleden gebeurde er iets wat in 164 jaar niet was gebeurd: de kroning van een koning.
Willem III werd in 1849 koning van Nederland en nu was eigenlijk Willem IV aan de beurt, maar
Willem-Alexander plaatste die liever naast Bertha 38 in de wei. Daarom nu koning Willem-Alexander
met aan zijn zij: koningin Maxima en drie mooie dochters. Bij de geboorte van de derde schijnt
Willem-Alexander te hebben geroepen: “Het wordt nu wel een kippenhok bij ons thuis”, om daarna
snel toe te voegen: “met een trotse haan daartussen”. Geen koe in de wei dus maar wel een haan in
het kippenhok.
Ik blijf het overigens een beetje vreemd vinden dat we naast de koning een koningin hebben en naast
de koningin een prins. Staatkundig schijnt de koning het hoogst te zijn en als we dan een vrouwelijke
hebben in Nederland, een koningin dus, kan er geen koning bij. Misschien dan een “hulpkoning”? Er
zijn per slot van rekening ook hulp-Sinterklazen.
It’s in the name dus. Een koningin is “minder” dan een koning. Riekt toch een beetje naar
discriminatie. Over zo’n dertig jaar krijgen we dus weer een nieuwe koningin. Hoe zullen we er dan
voor staan? Als Joanna de baas wordt in Nederland gaat er een en ander veranderen. Joanna stond
samen met meneer Maessen van het Nieuw Republikeins Genootschap op de Dam met een
kartonnen bordje dat we een president aan het hoofd zouden moeten hebben in Nederland.
De Duitsers en de Fransen zullen zich daarbij flink achter de oren hebben gekrabd. De Duitsers zaten
met jaloezie te smullen van de beelden “aus Holland” waar “sogar die Unterwäsche orange” waren.
Niet alleen klompen, tulpen en kaas maar ook oranje onderbroeken dus. En de meeste Fransen
gooien momenteel hun alpino af en trekken zich de haren uit het hoofd van spijt dat ze op hun
president Hollande hebben gestemd.
Laten we toch vooral blij zijn met onze koning. Kosten voor president of koning zullen vast niet veel
verschillen. En nu kost het wat maar je hebt ook wat: zie welk een PR de kroning van een koning over
de wereld en in ons land brengt. Van onschatbare waarde.
De festiviteiten rond de kroning vonden vooral in Amsterdam plaats. In Nieuw-Weerdinge hebben
we tijdens de Koningspelen de kinderen door ons dorp zien rijden op hun kleurrijk oranje versierde
fietsen en zijn hier en daar feestjes gevierd. Festiviteiten met PR waarde voor Nieuw-Weerdinge
zullen volgend jaar plaatsvinden met het Zuidenveld 2014.
De kroning van misschien wel Bertha 38…
G.B.J. Holterman
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Foto Eerste Kruisdiep (Beertaplein)
Stond in de vorige streekbode de situatie van deze buurt van 1930 tot 1970.
Nu de zelfde buurt, met het standbeeld de Veenarbeider en Sporthal De Koare,
van 1970 tot 1990.
B.B.

DONATEURNIEUWS EN ACTIVITEITEN VAN ZWEMBAD DE WIEKE
De opening van het zwemseizoen heeft helaas niet plaatsgevonden onder een stralende, warme
zomerzon. Maar ondanks het te koude weer waren er toch veel belangstellenden en bezoekers, die
graag gebruik maakten van het verwarmde water en van de aanwezige randactiviteiten, die mede
werden aangeboden door de Regiobank, onze “huisbank”.
De eerstvolgende bezigheid is het rondbrengen van de donateurkaarten (á 10 euro) en het huis-aanhuis benaderen van eventuele nieuwe 10-euro donateurs. Vanaf volgende week, dinsdag 21 mei, na
de Pinksterdagen, zullen vrijwilligers gedurende enkele weken bij u langs kunnen komen om, na
ontvangst van 10 euro, uw donateurkaart af te geven.
Bent u nog geen donateur dan kunnen de vrijwilligers u vragen om donateur te worden voor 10 euro
per jaar. De nieuwe donateur zal worden gevraagd direct de 10 euro te betalen en de gegevens van u
zullen op een lijst worden opgeschreven, waarna de bijbehorende kaart zo spoedig mogelijk thuis
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wordt gebracht. Mocht u geen donateur willen worden, dan kunnen de vrijwilligers u vragen om
eventueel een vrije gift te doen. Deze giften zullen uiteraard ook op de lijst worden genoteerd.
Voor wat betreft de activiteiten staan de volgende datums vast:
De Zwem-4-Daagse is van maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni. De invulling met activiteiten van deze
week is nog niet helemaal bekend. Wel zal op vrijdag 28 juni ook het sponsorzwemmen van het
Kleve-project zijn. En in het begin van de vrijdagavond is er natuurlijk de medaille-uitreiking.
Op zaterdag 6 juli is zwembad de Wieke weer aanwezig met een stand op de jaarmarkt.
En al lijkt het nog ver weg, over 3 maanden, op zaterdag 17 augustus, is er de zwemmarathon.
Op onze website vindt u ook de nieuwste informatie, over eventuele veranderingen in lestijden en
activiteitengegevens, het website adres is: http://www.zwembad-dewieke.nl/
Enkele regels die het bezoek makkelijker maken, en het zwembad veilig en schoon houden:
- Neem, om teleurstellingen te voorkomen, bij elk zwembadbezoek het abonnement mee.
- In geval van nood moeten toegangsdeuren en –hekken altijd bereikbaar zijn. Daarom de fietsen in
de daarvoor bestemde rekken plaatsen. Fietsen die binnen de gele lijnen staan kunnen, mede op
verzoek van onder andere de brandweer, worden verwijderd.
- Afval hoort in de afvalbakken. Graag uw medewerking, door ook uw kinderen hierop te wijzen.
Nog steeds zijn we op zoek naar meer vrijwilligers, om zo de groep vrijwilligers te vergroten. Heeft u
nog tijd ter beschikking en wilt u zich ook inzetten voor het zwembad bij de schoonmaak, tijdens
activiteiten, bij de kioskwerkzaamheden, of in het onderhoud? Neemt u dan contact op met het
bestuur. Voor opgave of informatie kunt u ook terecht in de kiosk. Uw hulp zal een grote verlichting
zijn voor de andere vrijwilligers.
Voor eventuele vragen kunt u bij het bestuur terecht en natuurlijk bij de kiosk.
Voor nu wensen wij een lange, warme, gezellige zomer.
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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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 25 mei naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 10 ronden + 2 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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NATUURWANDELING DOOR HET
NOORDBARGERBOS
De IVN-Afdeling Emmen en omstreken houdt op
zondag 19 mei een natuurwandeling door het
Noordbargerbos, waarbij gekeken en geluisterd
zal worden naar zangvogels in het broedseizoen. Onder leiding van IVN gidsen wordt er tevens
deskundige toelichting gegeven op de flora en fauna in bos en hei.
De wandeling duurt ca. 2 ½ uur, geadviseerd wordt een verrekijker mee te nemen.
De wandeling start om 08.30 uur vanaf de SBB-parkeerplaats aan de Ermerweg nabij de kruising met
de Nieuw-Amsterdamsestraat.
De deelname is gratis.
Voor nadere informatie: Mevr. Roelien Bijlsma tel. (0591) 623693 en Dhr. Dirk Marissen, tel. (0591)
618903

KONINGSSPELEN: DE BENTETOP KLEURT ORANJE!
Op vrijdagmorgen 26 april vonden op De Bentetop de
KONINGSSPELEN plaats. Dit alles t.g.v. de komende
Troonswisseling.
Alle kinderen mochten verkleed en met een versierde
fiets op school komen. En dat mocht gezien worden! De
school kleurde helemaal oranje. Ook was er voor de
kinderen een heel aantrekkelijk programma opgesteld.
Begonnen werd met het zingen van het Wilhelmus en het Koningslied, waarna
de Koningsspelenvlag werd gehesen. Hierna volgden het ontbijt, knutselen,
spelletjes, trefbal op het plein en een rondrit met versierde fietsen door de
nieuwbouw. De prijs voor de mooiste versierde fiets werd gewonnen door
Merith Suurd uit groep 8. Aan het eind van de morgen kregen alle kinderen
een Certificaat, T-shirt en een beker met foto van Willem-Alexander en
Máxima. Met de hulp van vele vaders/moeders kunnen we terugzien op een
zeer geslaagde morgen.

Voor een uitgebreid fotoverslag kijkt u op onze website: www.bentetop.nl
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SMOKEY DE ROOKMELDER IS HET BEELDMERK VAN BRANDWEER DRENTHE
Smokey de Rookmelder is het beeldmerk van brandweer Drenthe dat staat voor een brandveilig
leven. Zoals een hond tegen een indringer blaft, zo slaat de rookmelder alarm bij een andere
indringer, namelijk rook in huis. De tips van Smokey de Rookmelder helpen u brand te voorkomen,
tijdig te ontdekken en hoe te handelen bij brand.
TIP VAN SMOKEY
Houd de schoorsteen schoon
De laatste weken komen er veel schoorsteenbranden voor, meer dan
normaal. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat het seizoen waarin de
houtkachel aan gaat langer duurt dan normaal.
Wij adviseren om minstens een keer per jaar de schoorsteen te vegen. Het
kan zijn dat uw schoorsteen nu een keer extra geveegd moet worden.
Wees er op tijd bij, om een schoorsteenbrand bij u te voorkomen!

MUZIENENZO POPEDUCATIE GAAT POPKOOR OPRICHTEN

Na vele vragen over het oprichten van een popkoor in 1e Exloërmond is het nu dan
eindelijk zover, we hebben besloten het te gaan doen!
Het is de bedoeling dat het een koor wordt, dat zich onderscheidt van andere
koren. De presentatie van het koor speelt hierbij een belangrijke rol.
Ben je wat onzeker? Twijfel je of je het kunt? Geen probleem, gewoon aanmelden. De ervaring leert
dat de meest onzekere mensen vaak de beste zijn!!
Of je nu oud, jong, man of vrouw bent en of je nu uit 1e Exloërmond of Amsterdam komt, iedereen is
welkom, zolang je maar van muziek en gezelligheid houdt!
De lessen worden door 2 docenten gegeven en daarnaast door een pianist begeleid om het helemaal
af te maken. De kosten zijn €8,50 per 60 minuten/per week.
De begindatum en tijden volgen wanneer we voldoende aanmeldingen hebben, dus wacht niet te
lang en meld je aan!

Je kunt je aanmelden via:
Mail: info@muziekenzopopproducties.nl
Tel: 06-51324041
Website: www.muziekenzopopproducties.nl
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AFSCHEID VAN GIJS IJSSELSTIJN BIJ DE WENKE
Na vanaf 2007 actief te zijn geweest als vrijwilliger bij dierenweide de Wenke heeft Gijs IJsselstijn
afscheid genomen. Gijs wil meer tijd met zijn vrouw doorbrengen en dat is een begrijpelijke
beslissing.
Toch is het erg jammer dat Gijs deze beslissing heeft genomen omdat hij zich de afgelopen jaren met
ziel en zaligheid heeft ingezet voor het wel en wee van de dieren. Doordat hij bijna zijn hele leven
met dieren heeft gewerkt, was zijn kennis over dieren een geweldige steun voor de Wenke. Vele
malen werd er een beroep gedaan op zijn ervaring en kennis, bij ziekte of andere ongemakken bij de
aanwezige veestapel.
Ik wil langs deze weg Gijs dan ook namens het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge en
namens zijn collega vrijwilligers bedanken voor zijn tomeloze inzet bij het verzorgen van de dieren en
het onderhoud van de Wenke.
Wij wensen Gijs dan ook het allerbeste toe voor de toekomst en zullen hem altijd herinneren als een
fijne collega.
Bestuur Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
Vrijwilligers van dierenweide de Wenke.

OFFICIELE OPENING NOABERHUUZN
Op 30 mei om 15:30 zullen de Noaberhuuzn officieel worden
geopend door wethouder Jumelet van de gemeente Emmen in de
Badde te Nieuw-Weerdinge. De Noaberhuuzn komen voort uit het
Mondezorgproject en bieden antwoord op vele vragen vanuit de
inwoners. Wanneer u wat hulp nodig bent met de tuin,
boodschappen, vervoer, het buitenzetten van de container of wat
voor hulp dan ook, neem dan contact op met het Noaberhuus. Dit kan via telefoonnummer: 0591714724 of per e-mail: zorg@demonden.info. U hoeft niet te wachten tot 30 mei, want de
Noaberhuuzn zijn al vanaf 29 april bereikbaar. Ook voor vragen aan diverse instanties bent u bij het
Noaberhuus aan het juiste adres. Zij hebben directe lijnen met vele instanties en kunnen uw vraag
doorgeven aan de juiste persoon en koppelen het antwoord terug of laten de juiste persoon contact
met u opnemen. Voorbeelden van instanties zijn: Icare, gemeente Emmen, sociale dienst,
Tangenborghgroep, politie, buurtsupport, Rabobank, jeugdwerk, Plaatselijk Belang, Emco groep,
huisartsen, diverse vrijwilligersorganisaties, de samenwerkende kerken, Zorgbelang Drenthe,
Thomashuis, etc.
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Ook bedrijven uit het Mondengebied kunnen zich aanmelden bij het Noaberhuus en hun diensten
aanbieden op allerlei gebied. Wanneer een bedrijf zich aanmeldt, zal deze in voorkomend geval door
het Noaberhuus worden benaderd. Het aanmelden van bedrijven kan ook via zorg@demonden.nl
Wilt u als vrijwilliger meedoen, dan kunt u ook contact met het noaberhuus opnemen en u
aanmelden, ook al is het voor de kleinste dingen. Alles wordt gewaardeerd.
Maar Mondenzorg biedt meer, we willen ook graag uitkeringsgerechtigden en jeugd helpen werk te
vinden. Hiervoor is inmiddels het SWAW project opgestart die mensen met een uitkering helpen
weer werk te vinden. Behoort u tot deze categorie, meld u dan aan via: swaw@demonden.info of
bel of mail met het Noaberhuus.
Openbare instellingen kunnen een aanvraag doen voor stage lopers of mensen die een
werkervaringsplaats zoeken.
Bedrijven die een leerlingplaats hebben voor jongeren kunnen zich ook aanmelden bij het
Noaberhuus.
Het Noaberhuus is dus de spil voor zorg, hulp en ondersteuning van de Mondeninwoners. Hebt u dan
ook een vraag, neem dan contact op met het Noaberhuus of ga er naartoe. Aarzel niet om hulp of
ondersteuning te vragen, de vrijwilligers van de Noaberhuuzn zitten ervoor en willen u graag helpen.
Voor de openingstijden van de Noaberhuuzn in Weerdinge, Nieuw-Weerdinge en EmmerCompascuum kunt u ook contact opnemen via het centrale telefoonnummer : 0591-714724 of per
mail zorg@demonden.info Dus gewoon doen, samen kunnen we met elkaar de toekomst aan.
Kom dus 30 mei om 15:30 naar de Badde te Nieuw-Weerdinge en laat u voorlichten!

DAMES 1 NIVOC KAMPIOEN
Het zat er al aan te komen, en het is gelukt. Zaterdag 13 april
moesten we 1 set winnen om kampioen te worden.
Normaal gesproken geen probleem, zou je denken. Wat waren
we zenuwachtig, stonden stijf van de zenuwen en kregen de bal
er amper over. Het was op een gegeven moment 23-23, erg
spannend dus.
Gelukkig wonnen we deze eerste set met 25-23. Wat een
ontlading en opluchting. Geweldig!!!
Uiteindelijk wonnen we met 3-1. Na afloop hebben we een
gezellige avond gehad bij een van onze sponsoren, slagerij
Dijkstra. Hierbij willen we onze shirtsponsor ook nog even
noemen, Metselbedrijf Gerard Fuhler.
We kunnen hier weer mooi op terug kijken. Op naar de 3e
klasse.
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KOEKAKTIE
Ook dit jaar verkopen wij weer koeken van Muntinga om onze
vereniging financieel te ondersteunen.
Dit jaar komen onze leden en vrijwilligers tussen 13 en 27 mei bij u
langs de deur om uw bestelling op te nemen.
De bestelde koeken zullen op maandag 10 juni na 18.00 uur bij u thuis
worden afgeleverd en dienen dan ook betaald te worden.
1 koek voor € 2,=
2 koeken voor € 3,50
Wanneer wij u niet thuis treffen voor de bestelling en u wilt toch
genieten van de koeken en ons steunen, dan kunt u de koeken ook
telefonisch bestellen bij:
Anna de Goede
Helma de Goede

0591-522247
0591-522309 of 06-25273470

Alvast bedankt voor uw steun en eet smakelijk !
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LINTJES VOOR NIEUW-WEERDINGERS
Twee dames uit ons dorp hebben in de Grote Kerk in Emmen op vrijdag 26 april een lintje opgespeld
gekregen door Burgemeester Bijl.
Mevrouw L.(Lucy) Bosklopper-Saadhoff
Vanaf 1977-1994 is ze bestuurslid geweest van handbalvereniging Tempo in Nieuw-Weerdinge.
Daarnaast trainde zij wekelijks de jeugdgroepen van de vereniging. Vanaf 1994 vervult zij de functie
van penningmeester en sinds 1998 is zij organisator van lady’s day; een jaarlijks damestoernooi.
Vanaf 2004 is ze actief als organisator van wedstrijden, is ze vrijwilligster in de kantine en organiseert
vanaf 2006 de jaarlijkse feestavond. Eveneens verzorgt mevrouw Bosklopper-Saadhoff sinds 2006 als
kookmoeder op zaterdag en zondag een maaltijd voor ongeveer 30 personen. In 2011 heeft ze op 59jarige leeftijd haar diploma verenigingscompetitieleider behaald om de jeugd- en volwassen spelers
van tennisvereniging NITEC de kans te geven regionaal en landelijk competitie te spelen. Ze is nu
contactpersoon naar de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.
Mevrouw T.(Kiny) Wachtmeester-Te Velde
Vanaf 1970 -1985 is ze penningmeester geweest van de Protestants Christelijke Basisschool De
Bentetop. Van 1980-1995 was zij bestuurslid en vrijwilligster bij de volleybalvereniging Nivoc in
Nieuw-Weerdinge en werd in 1995 benoemd tot erelid. Vanaf 1980 verricht mevrouw
Wachtmeester-Te Velde diverse activiteiten bij de Protestantse Gemeente, zoals o.a. kniepertjes
bakken in de Kersttijd, Kerkrentmeesterschap, maandelijkse schoonmaak en organiseren van een
Evangelisatiedienst. Daarnaast is zij vanaf 1997 aangesteld als voorzitter van het
Koninginnevolleybaltoernooi bestaande uit gemiddeld 20 deelnemende teams uit Nieuw-Weerdinge
en omstreken. Vanaf 2000 is ze penningmeester van het DR.Kleve-project en sinds 2008
wijkhoofd/coördinator van de Brandwondenstichting.

NIEUWS UIT DE TUIN…
Deze ‘pen’ wortels (zie foto) zijn van de Phytolacca, ook wel Karmozijnbes genoemd. Het is een vaste
plant en de wortel kan zo groot worden als een kleine suikerbiet. De plant komt van nature voor in
Oost-Azië en China en is in Europa ingevoerd en verwilderd. De
plant heeft waterige dikke stengels met grote eirond-ovale bladeren
en kan zo’n 80 cm hoog worden. In juni komen er ongeveer 7 cm
lange trossen witroze bloemetjes aan gevolgd door vrij grote bessen
die een donker purperen kleur krijgen als ze rijp zijn. En dan… zijn
de vogels er als de kippen bij want ze zijn er gek op. Wat voor ons
dus eigenlijk de sierwaarde is dat lijkt voor de vogels een lekkernij
te zijn. Het gevolg is wel dat ze ook overal zomaar als ‘vreemd
plantje’ in een tuin op kunnen komen. Heeft zo’n plantje een roze,
recht, redelijk glad worteltje dan is het vrij zeker van de
Karmozijnbes. In Oost- Azië wordt de plant om de eetbare scheuten
als groente geteeld. De zaden, de onrijpe bessen en de wortels zijn
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giftig. Er is mij vroeger wel verteld dat de rijpe bessen werden gebruikt om de rozerode verfstof
Karmozuur van te maken. Verder wordt het sap van de bessen, in de Homeopathie, gebruikt om er
een medicijn van te maken bij keelontstekingen en borstontsteking bij moeders die borstvoeding
geven.
J.Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel. 0591-521809)

Beste SOPN-er en geinteresseerden,
Wij willen graag alle mensen die op 12 september SOPN (soevereine onafhankelijke pioniers
nederland) gestemd hebben of interesse hebben in de SOPN uitnodigen voor een wijkbijeenkomst en
we zoeken mensen die actief willen zijn voor de SOPN en mensen die eventueel kandidaat willen
worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Wij willen graag bespreken wat jullie
belangrijk vinden voor Nieuw-Weerdinge en hoe we iets kunnen betekenen voor de mensen in
Nieuw-Weerdinge. De SOPN is geen partij maar een beweging. Wij vinden onder andere dat alle
dorpen en wijken recht hebben op zelfbestuur en budget om dit waar te maken en alle bewoners zijn
hier onderdeel van. Het woord soeverein zegt dit al. Heb je op een andere nieuwe partij gestemd dan
kun je natuurlijk ook reageren. Op landelijk niveau zijn er ook plannen om samen te werken. We
beslissen gezamenlijk of en hoe we verder gaan. Indien je interesse hebt dan zien we graag je reactie
tegemoet per mail of telefoon.
Met vriendelijke groet,
Elbert Westerbeek
Magninstraat 4
7815 VL Emmen
06-14212249
elbert.westerbeek@sopn.nl
www.sopn.nl
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,

2e Pinksterdag
20 mei

Voor oud En Jong
Voor het hele gezin

Voor iedereen
Start 12.30 uur Kantine Titan
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